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D E C R E T O  N.º  2 6 3 5 4, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Interromper férias do servidor Edemilson Siqueira Pukanski
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1.º Interromper, por necessidade de serviços junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, as férias concedidas ao servidor EDEMILSON 
SIQUEIRA PUKANSKI, matrícula 8107, a partir de 08 de dezembro de 2019. 

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

PARANÁ, 11 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 3 4 9, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Nomear a servidora Flávia Barboza de Oliveira Panuci para exercer o 
cargo denominado Assistente Executivo II.

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

D E C R E T A

Art. 1º NOMEAR, FLÁVIA BARBOZA DE OLIVEIRA PANUCI, matrícula 
nº 22.011, para o cargo de provimento em comissão denominado 
ASSISTENTE EXECUTIVO II, símbolo CC-06, lotada no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 02/12/2019.

Parágrafo único. Fica em consequência vago o cargo de provimento em 
comissão denominado ASSISTENTE I, símbolo CC-08, lotado no Gabinete 
da Secretaria Municipal de Finanças.

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

PARANÁ, em 10 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 3 5 0, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Conceder aposentadoria por idade e tempo de contribuição ao servidor 
Lindasir Pereira Lima

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

D E C R E T A

Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, ao servidor LINDASIR PEREIRA LIMA, matrícula nº 
2443, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com proventos integrais 
de R$ 2.640,41 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e um 
centavos) mensais, calculados com base no tempo de serviço de 39 (trinta 
e nove) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias, possuindo 58 (cinquenta e 
oito) anos de idade, tendo por fundamento legal a presente concessão o Art. 
3º da EC 47/2005, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo 
FUNPREV n.º 187/2019.

Art. 2º Determinar o desligamento do servidor LINDASIR PEREIRA 
LIMA, do Serviço Público Municipal, a partir da publicação deste Decreto.

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 10 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

D E C R E T O Nº 2 6 3 4 6, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Exonerar servidora MARCELA DO VALE NUNES.
Considerando o contido na Recomendação Administrativa nº 04/2019, 

expedida pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba-
-PR;

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N° 262/2019
Pregão Presencial Nº. 162/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE DOCES
Valor R$ 128.500,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2020

EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2019
OBJETO: Aquisição de uma câmera de vigilância.
CONTRATADA: INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA – MANUTENÇÃO E 

COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS - EIRELI
CNPJ: 08.985.829/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 200,00 (duzentos reais).
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 05 dias após a entrega da nota 

fiscal e certidões negativas.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 44.90.52.24.00 – Equipamento de 

Proteção, Segurança e Socorro.
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com 

fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, e em consonância 
com o contido no referido processo e Parecer Jurídico acostado aos autos, 
em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
em 10 de dezembro de 2019.

EZEQUIEL LIGOSKI BETIM 
Presidente

EXTRATOS CONTRATUAIS

Contrato nº. 54/2019
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA – MANUTENÇÃO E 

COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS - EIRELI
Objeto: Aquisição de uma câmera de vigilância, Multi HD VHD 1120 

D G4 Dome, a ser instalada na Câmara Municipal de Telêmaco Borba, 
decorrente do Processo de Dispensa n° 15/2019.

Valor Total: R$ 200,00 (duzentos reais).
Data: 10/12/2019

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 10 de dezembro 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.

DATA PLACAS
10.12 AZL8F14, ASE6121

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2019.

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

D E C R E T A

Art. 1º EXONERAR, a partir de 09/12/2019, a servidora MARCELA DO 
VALE NUNES, matrícula nº 21.995, do cargo em comissão denominado 
ASSISTENTE I, símbolo CC-08, lotada no Gabinete Secretaria Municipal 
de Administração. 

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

PARANÁ, em 09 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 3 5 2, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Nomear o servidor Giovane Caetano
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, 
D E C R E T A
Art. 1º NOMEAR, GIOVANE CAETANO, matrícula nº 22036, para o 
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cargo de provimento em comissão denominado ASSISTENTE I, símbolo 
CC-08, lotado no Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, a partir de 02 de dezembro de 2019.

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

PARANÁ, em 10 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

D E C R E T O N.º 2 6 3 5 3, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Cancelar Função Gratificada, símbolo FG-2/SMA, denominada 
Monitoramento Eletrônico, do servidor Daniel Marins Machado

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, inciso IX, da 
Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A

Art. 1º CANCELAR FUNÇÃO GRATIFICADA, símbolo FG-2/SMA, 
denominada Monitoramento Eletrônico, da Secretaria Municipal de 
Administração, ao servidor abaixo relacionado:
Nº Nome Mat. FUNÇÃO Cancelamento 

em
Secretaria

01 Daniel Marins Machado 7973 Monitoramento 
Eletrônico 

01/12/2019 Secretaria Municipal 
de Administração

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

PARANÁ, 10 de dezembro de 2019.

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 4 3 0 3

Retificar Portaria 4296, de 29 de outubro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições, 

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o artigo 1º da Portaria nº 4296, de 27 de novembro 
de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:
MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR
10461 TATIELI APARECIDA PEDROSO Professor III B 015118/2018 04/11/2019

Passa-se a ler:
MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR
10461 TATIELI APARECIDA 

PEDROSO 
Professor de 
Educação Infantil

III B 13897/2018 06/11/2018

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, em 06 de dezembro de 2019

Marcio Artur de Matos
    Prefeito

      Rubens Benck
        Procurador Geral do Município

CHAMAMENTO PUBLICO

Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, torna público aos interessados 
que, em atendimento ao previsto no contrato 151/2018, firmado com a Trade 
Comunicação e Marketing Eireli e que tem como objetivo a prestação de 
serviços publicitários, e em observância também ao disposto no parágrafo 
segundo do artigo 14 da lei nº 12.232/2010, será realizada sessão pública 
no dia 13 de dezembro de 2019, às 14 horas, na Prefeitura, sito PC Horácio 
Klabin, 37, para abertura dos envelopes contendo orçamentos para serviço 
de REVISTA FORMATO A4 - FECHADA4 X 4 CORES 32 PÁGINAS COM 
CAPACAPA: COUCHE 150 GRAMASMIOLO: COUCHE 115 GRAMAS 1 
DOBRA GRAMPEADA COM SACO PLASTICO SELADOCOM FRETENÃO 
UTILIZAR PAPEL IMUNE/LD.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 73508/2019
INEXIGIBILIDADE Nº: 124/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO (CIA ARTHEIROS)
FORMA DE PAGAMENTO: 100% NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O 

EVENTO
PRAZO DE EXECUÇÃO:  02 (dois) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses

CREDOR: CAMILA APARECIDA LERIA EIRELI
CNPJ Nº: 31.462.083/0001-64
VALOR GLOBAL: R$ 28.571,43
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

440 10.004.13.392.1301.2114.3390.39 000 PRÓPRIA

Fica a despesa acima especificada, com fundamento no artigo 25, 
da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e 
Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 
do mesmo Diploma Legal. As sanções e punições relacionadas à execução 
contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 
25.045/2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 11 de dezembro de 2019. 

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 233/2019
Processo Licitatório DISPENSA Nº 38/2019
Protocolo Nº 63193/2019
Data 14/11/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI
Objeto CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL 

COM ÊNFASE EM UNIFORMES E CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EM SOLDA

Valor R$ 56.960,00
Prazo de Vigência 09 (nove) meses
Prazo de Execução 06 (seis) meses
Dotação 377-09.003.11.333.2201.2139.3390.39-000

Contrato N.º 236/2019
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018
Protocolo Nº 44547/2018
Data 18/11/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada C.H. FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL
Objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA 

SINTÉTICA PARA CAMPO DE FUTEBOL E 
JARDINAGEM

Valor R$ 282.777,00
Prazo de Vigência 180 (cento e oitenta) dias
Prazo de Execução 180 (cento e oitenta) dias
Dotação 395-10.002.1065.0027.0812.2701.33390.39.0000-

000

Contrato N.º 256/2019
Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019
Protocolo Nº 41975/2019
Data 28/11/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES S/C 

LTDA 
Objeto ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA 

RECUPERAÇÃO DE DUAS ÁREAS IMPACTADAS 
SUJEITAS AOS RISCOS GEOLÓGICO E 
HIDROLÓGICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
PARA CONTENÇÃO DE TALUDES

Valor R$ 59.900,00
Prazo de Vigência 180 (cento e oitenta) dias
Prazo de Execução 90 (noventa) dias
Dotação 971-14.005.2120. 3.33.9039-555

Contrato N.º 259/2019
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2019
Protocolo Nº 63626/2019
Data 29/11/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada POTENCIAL ELETRICO SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EIRELI
Objeto INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE 

ENFEITES NATALINOS
Valor R$ 35.452,36
Prazo de Vigência 90 (noventa) dias
Prazo de Execução 60 (sessenta) dias
Dotação 440-10.004.2110. 3339039000-000

Contrato N.º 261/2019
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2019
Protocolo Nº 60012/2019
Data 03/12/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
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Objeto SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
COM EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES 
ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS E COM 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (CHIP) PARA OS 
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TELÊMACO BORBA

Valor R$ 5.834.280,78
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Dotação 1113-06.004.2021. 3339046000000000000-000

Contrato N.º 263/2019
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº: 121/2019
Protocolo Nº 67677/2019
Data 04/12/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada CENTRO DE UROLOGIA TB S/S LTDA
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 

ESPECIALIDADE DE UROLOGIA
Valor R$ 157.110,00
Prazo de Vigência 06 (seis) meses
Prazo de Execução 06 (seis) meses
Dotação 651-12.001.10.301.1001.2071.3390.34-000

Contrato N.º 267/2019
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 123/2019
Protocolo Nº 55311/2019
Data 06/02/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada HOSPITAL MOURA LTDA
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS ELETIVAS
Valor R$ 250.000,00
Prazo de Vigência 06 (seis) meses
Prazo de Execução 06 (seis) meses
Dotação 1103-12.001.10.301.1001.2164.3390.39-000

Contrato N.º 268/2019
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2019
Protocolo Nº 69412/2019
Data 09/11/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA
Objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS
Valor R$ 221.202,80
Prazo de Vigência 90 (noventa) dias
Prazo de Execução 20/12/2019 à 06/01/2020
Dotação 169-06.004.2121.0004.0122.0401.339032

Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 227/2018
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018
Protocolo Nº 52497/2018
Data 02/12/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada INVIOLÁVEL TELÊMACO BORBA MANUTENÇÃO 

E COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
Objeto AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE 
ALARME

Prorrogação Por mais 12 (doze) meses a partir de 03/12/2019
Valor R$ 284.997,00
Dotação 90-02.006.06.122.0601.2035.3390.39-509

195-06.005.04.122.0401.2028.3390.39-000
313-08.004.15.452.1503.2124.3390.39-000
315-08.004.15.452.1503.2125.3390.39-000
372-09.003.11.333.2201.2137.3390.39-000
480-11.002.12.122.1201.2089.3390.39-104
532-11.004.12.361.1201.2156.3390.39-102
547-11.005.12.365.1201.2099.3390.39-102
583-11.006.12.364.1201.2107.3390.39-000
594-11.006.12.364.1201.2108.3390.39-000
655-12.001.10.301.1001.2071.3390.39-494
768-13.001.08.244.0801.2038.3390.39-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 143/2019 

 
PROTOCOLO Nº 57016/2019 

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

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Banana nanica extra, in natura, em pencas, meio 

verde, com polpa intacta e firme, tamanho 
desenvolvido e uniforme. 

KG 39.435 R$3,02 R$119.093,70 

2 Batata inglesa/monalisa extra in natura, casca lisa 
com polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido 
e uniforme. 

KG 23.736 R$3,45 R$81.889,20 

3 Cebola extra in natura, com polpa intacta e firme, 
tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 18.003 R$3,85 R$69.311,55 

4 Maçã gala extra, in natura, com polpa intacta e 
firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 18.435 R$4,37 R$80.560,95 

5 Tomate tipo salada extra graúdo, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 18.653 R$3,97 R$74.052,41 

6 Banana nanica extra, in natura, em pencas, meio 
verde, com polpa intacta e firme, tamanho 
desenvolvido e uniforme. 

KG 13.145 R$3,02 R$39.697,90 

7 Batata inglesa/monalisa extra in natura, casca lisa 
com polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido 
e uniforme. 

KG 7.912 R$3,45 R$27.296,40 

8 Cebola extra in natura, com polpa intacta e firme, 
tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 6.001 R$3,85 R$23.103,85 

9 Maçã gala extra, in natura, com polpa intacta e 
firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 6.145 R$4,37 R$26.853,65 

10 Tomate tipo salada extra graúdo, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 6.217 R$3,97 R$24.681,49 

11 Banana maçã extra in natura em pencas, meio 
verde, com polpa intacta e firme, tamanho 
desenvolvido e uniforme. 

KG 1.840 R$4,49 R$8.261,60 

12 Abacate manteiga extra, graúdo, com casca e 
polpa intacta e tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 820 R$4,15 R$3.403,00 

13 Batata doce extra in natura, casca lisa, com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 16.608 R$2,31 R$38.364,48 

14 Abacaxi pérola extra, in natura, com polpa intacta 
e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 
Com peso mínimo de 1200 gramas. 

UN 2.380 R$4,65 R$11.067,00 

15 Berinjela extra in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 264 R$3,71 R$979,44 

16 Beterraba extra in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 20.028 R$2,62 R$52.473,36 

17 Brócolis extra in natura, recém colhido, fresco, 
folhas e flor de coloração verde, tamanho 
desenvolvido e uniforme. Maço com peso mínimo 
de 400 gramas. 

MC 1.220 R$3,63 R$4.428,60 

18 Caqui chocolate extra in natura, meio verde com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 5.100 R$4,76 R$24.276,00 

19 Abóbora madura, in natura, descascada, sem 
sementes, cortada em cubos médios de 
aproximadamente 6cm x 6cm com polpa intacta e 
firme, Embalada em saco plástico transparente e 
atóxico, Pesando 1 kg. 

KG 168 R$3,25 R$546,00 

20 Cebolinha verde, in natura, recém colhido, folhas 
de coloração verde, fresca. Maço com peso 
mínimo de 300 gramas. 

MC 1.096 R$4,04 R$4.427,84 
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21 Cenoura extra in natura,  casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e  uniforme. 

KG 22.708 R$2,47 R$56.088,76 

22 Chuchu verde, in natura, recém colhido, sem 
indícios de germinação, com polpa intacta e firme, 
tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 21.228 R$2,42 R$51.371,76 

23 Couve flor, in natura, recém colhida, com folhas e 
flor intactas e firme. Com peso mínimo de 400 
gramas. 

UN 968 R$4,12 R$3.988,16 

24 Couve manteiga cortada, in natura, recém colhida, 
folhas de coloração verde, sem talos, fresca. 
Embalada em saco plástico transparente e 
atóxico. Pesando 500 gramas. 

EMB 648 R$6,49 R$4.205,52 

25 Espinafre extra in natura, recém colhido, folhas de 
coloração verde, fresco. Maço com peso mínimo 
de 450 gramas. 

MC 480 R$3,30 R$1.584,00 

26 Gengibre in natura, com polpa intacta e firme, 
tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 20 R$9,31 R$186,20 

27 Goiaba vermelha, extra, in natura, meio verde com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 5.460 R$5,45 R$29.757,00 

28 Laranja lima extra, in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 1.960,0000 R$3,99 R$7.820,40 

29 Laranja pera extra, in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 25.940 R$1,91 R$49.545,40 

30 Limão Taiti extra, in natura, verde, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 1.180 R$3,93 R$4.637,40 

31 Abobrinha italiana extra in natura, recém colhida, 
casca lisa com polpa intacta e firme, tamanho  
desenvolvido e uniforme. 

KG 1.680 R$3,67 R$6.165,60 

32 Mamão formosa extra, in natura, meio verde com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 9.460 R$4,11 R$38.880,60 

33 Mandioca- aipim de primeira, in natura, com casca, 
com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da 
espécie. 

KG 19.200 R$3,12 R$59.904,00 

34 Mandioca branca, in natura descascada, cortada 
em toletes médios de aproximadamente 8cm, com 
polpa intacta e firme, embalada em saco plástico 
transparente e atóxico.  Pesando 1kg. 

KG 1.020 R$3,46 R$3.529,20 

35 Mandioca salsa amarela, in natura, com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 1.260 R$5,57 R$7.018,20 

36 Manga Tommy extra, in natura, com polpa intacta 
e firme, tamanho  bem desenvolvido e uniforme e 
de cor vermelho-amarelada. 

KG 17.860 R$4,21 R$75.190,60 

37 Maracujá amarelo, azedo in natura, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho  desenvolvido e  
uniforme. 

KG 420 R$6,74 R$2.830,80 

38 Melancia redonda extra in natura, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e 
uniforme. 

KG 12.948 R$1,90 R$24.601,20 

39 Melão Amarelo extra in natura, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho  desenvolvido e   
uniforme. 

KG 5.200 R$3,89 R$20.228,00 

40 Milho verde in natura, em espiga, descascado, 
grãos intactos e firmes, com tamanho 
desenvolvido e uniforme 

KG 1.024 R$5,56 R$5.693,44 

41 Ovo de galinha, branco, tamanho médio, fresco, 
casca firme e homogênea, limpo e sem 
rachaduras. 

DZ 13.872 R$4,49 R$62.285,28 

42 Pepino caipira extra in natura, recém colhido, 
casca lisa com polpa intacta e firme, tamanho 
desenvolvido e uniforme. 

KG 21.180 R$2,78 R$58.880,40 

43 Pera d' água, extra, in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme,  tamanho  desenvolvido  e  
uniforme. 

KG 660 R$7,28 R$4.804,80 

44 Pêra William, extra in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 3.400 R$8,67 R$29.478,00 

45 Pêssego aurora, extra   in natura, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho  desenvolvido e  
uniforme. 

KG 1.010 R$6,26 R$6.322,60 

46 Pimentão amarelo, in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e   uniforme. 

KG 420 R$8,63 R$3.624,60 

47 Pimentão verde in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 600 R$4,36 R$2.616,00 
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48 Pimentão vermelho, in natura, casca lisa com 
polpa intacta e firme, tamanho desenvolvido e   
uniforme. 

KG 480 R$8,67 R$4.161,60 

49 Pinhão limpo, com casca firme e intacta, 
desenvolvido e uniforme, livre de manchas, sem 
perfurações de insetos. 

KG 180 R$10,20 R$1.836,00 

50 Quiabo liso, extra, in natura, recém colhido, casca 
lisa e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 300 R$6,24 R$1.872,00 

51 Repolho branco extra in natura, recém colhido, 
com folhas intactas e firmes, tamanho 
desenvolvido e uniforme. Com peso mínimo de 
800 gramas. 

UN 15.768 R$2,88 R$45.411,84 

52 Rúcula in natura, recém colhida, fresca, folhas de 
coloração verde. Maço com peso mínimo de 400 
gramas. 

MC 288 R$2,80 R$806,40 

53 Salsinha, in natura, recém colhida, fresca, folhas 
de coloração verde. Maço com peso mínimo de 
300 gramas. 

MC 808 R$4,77 R$3.854,16 

54 Tangerina ponkan  extra, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho  desenvolvido e  uniforme. 

KG 23.500 R$2,88 R$67.680,00 

55 Acelga extra, in natura, recém colhida, folhas de 
coloração verde, fresca. Com peso mínimo de 
1200 gramas. 

UN 588 R$3,30 R$1.940,40 

56 Uva Rubi, Extra in natura, casca lisa com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 2.430 R$8,29 R$20.144,70 

57 Vagem tipo macarrão, in natura, sem fio, casca lisa 
e firme, tamanho uniforme. 

KG 1.776 R$6,25 R$11.100,00 

58 Agrião, in natura, recém colhido, folhas de 
coloração verde, fresco. Maço com peso mínimo 
de 400 gramas. 

MC 228 R$3,00 R$684,00 

59 Alface crespa extra, in natura, recém colhida, 
folhas de coloração verde, fresca. Tamanho 
desenvolvido e uniforme. 

UN 1.040 R$1,72 R$1.788,80 

60 Alho graúdo extra, in natura com dente intacto e 
firme, tamanho desenvolvido e uniforme.  
Embalada em saco plástico transparente e 
atóxico. 

KG 2.264 R$18,69 R$42.314,16 

61 Almeirão, extra in natura, recém colhido, folhas de 
coloração verde, fresco. Maço com peso mínimo 
de 400 gramas. 

MC 228 R$2,10 R$478,80 

62 Ameixa vermelha, extra in natura, com polpa 
intacta e firme, tamanho desenvolvido e uniforme. 

KG 640 R$8,20 R$5.248,00 

TOTAL R$1.545.327,20 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
 

 
ITENS DESERTOS 

Nenhum Item Deserto 
 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$1.545.327,20 
 
 

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2019. 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
 

Pregão Presencial N.º 167/2019 
 

PROTOCOLO Nº 60716/2019 
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando 
o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa: 
 
Fornecedor: 
BIGPLAY BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Playground (Parque infantil), nas 

seguintes especificações mínimas: 
Colorido; Estrutura principal de 
colunas em madeira plástica 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 plástico injetado. Com área de 
ocupação não superior a 23,00 m². 
Composto por:  1 Plataforma com 4 
saídas, sendo uma para cada lado: 
Plataforma com dimensões entre 
100,00 a 110,00 centímetros; 
Palanque 12,0 x 12,0 centímetros, 
com assoalho em madeira plástica; 
Cobertura superior em polietileno 
rotomoldado em formato de 
pirâmide compatível com a 
plataforma; Altura do chão até o 
assoalho: 95,00 centímetros. 
Primeira saída: Escada de acesso 
com guarda-corpo e 6 degraus; 
Comprimento entre 115,00 e 125,00 
centímetros; Largura entre 70,00 e 
80,00 centímetros; Estrutura em 
tubo galvanizado de 3,0 x 5,0 
centímetros em chapa nº 16; 
Guarda-corpo com altura de 50,00  
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; 
Espaçamento dos degraus entre 
8,00 centímetros e 10,00 
centímetros. Segunda saída: 
Tobogã em polietileno rotomoldado; 
Comprimento entre 240,00 e 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 Sliding, fixado ao solo. 
Terceira saída: Rampa de escalada 

KRENKE UN 10 R$9.100,00 R$91.000,00 
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em madeira de lei ou ferro revestido 
com polietileno rotomoldado duplo; 
Com pegadores para a escalada 
confeccionada em madeira de lei ou 
polietileno rotomoldado; Guarda-
corpo em tubo 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. Fixação da rampa 
compatível a plataforma. Quarta 
saída: 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; 
Balanço com 2 assentos, com 
estrutura de ferro: Altura da 
estrutura do balanço entre 180,00 a 
200,00 centímetros; Comprimento 
da estrutura do balanço 270,00 
centímetros; Estrutura em tubo de 2 
polegadas com chapa nº 14, 
galvanizada a fogo com pintura 
eletrostática. Assentos vazados 
confeccionado em borracha com 
sistema de absorção de impacto; 
Com reforço na parte inferior em 
alumínio ou ferro; Preso por 
correntes de 0,5 centímetros, com 
elo curto galvanizado à fogo; 
Altura do assento até o chão entre 
35,00 a 40,00 centímetros. 
Deverá ser entregue montado e 
instalado. Conforme Termo de 
Referência. 

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Playground (Parque infantil), nas 

seguintes especificações mínimas: 
Colorido; Estrutura principal de 
colunas em madeira plástica 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 plástico 
injetado. Com área de ocupação 
máxima de 23,00 m². Composto por: 
1 Plataforma com 4 saídas, sendo 
uma para cada lado: Plataforma 
com dimensões entre 100,00 a 
110,00 centímetros; Palanque 12,0 
x 12,0 centímetros, com assoalho 
em madeira plástica; 
Cobertura superior em polietileno 
rotomoldado em formato de 
pirâmide compatível com a 
plataforma; Altura do chão até o 
assoalho: 90,00 centímetros. 
Primeira saída: Escada de acesso 
com guarda-corpo e 6 degraus; 
Comprimento entre 115,00 e 125,00 
centímetros; Largura entre 70,00 e 
80,00 centímetros; 

URSSUS 
PLAY 

UN 6 R$9.260,00 R$55.560,00 
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Estrutura em tubo galvanizado de 
3,0 x 5,0 centímetros em chapa nº 
16; Guarda-corpo com altura de 
50,00  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; 
Espaçamento dos degraus entre 
8,00 centímetros e 10,00 
centímetros. Segunda saída: 
Tobogã em polietileno rotomoldado; 
Comprimento entre 240,00 e 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 Sliding, fixado ao solo. 
Terceira saída: Rampa de escalada 
em madeira de lei ou ferro revestido 
com polietileno rotomoldado duplo; 
Com pegadores para a escalada 
confeccionada em madeira de lei ou 
polietileno rotomoldado; Guarda-
corpo em tubo 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. Fixação da rampa 
compatível a plataforma. Quarta 
saída: 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. 
Balanço com 2 assentos: Altura da 
estrutura do balanço 180,00 
centímetros; Comprimento da 
estrutura do balanço 280,00 
centímetros; Estrutura em tubo de 2 
polegadas com chapa nº 14, 
galvanizada a fogo com pintura 
eletrostática. Primeiro assento 
vazado  confeccionado em borracha 
com sistema de absorção de 
impacto; Com reforço na parte 
inferior em alumínio ou ferro; Preso 
por correntes de 0,5 centímetros, 
com elo curto galvanizado à fogo; 
Segundo assento confeccionado  
em polietileno rotomoldado para 
bebês de até 3 anos; Com cinto de 
segurança, confeccionado em  
poliéster com trava de segurança  
em polipropileno; Preso por 
correntes de 0,5 centímetros, com 
elo curto galvanizado à fogo; Altura 
dos assentos até o chão entre 35,00 
e 40,00 centímetros. 
Deverá ser entregue montado e 
instalado. 
Conforme Termo de Referência. 
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4 Playground (Parque infantil), nas 
seguintes especificações mínimas: 
Colorido; Estrutura principal de 
colunas em madeira plástica 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 Com área de ocupação não 
superior a 11,00 m². 
Composto por:  1Plataforma com 4 
saídas, sendo uma para cada lado: 
Plataforma com dimensões entre 
100,00 a 110,00 centímetros; 
Palanque 12,0 x 12,0 centímetros, 
com assoalho em madeira plástica; 
Cobertura superior em polietileno 
rotomoldado em formato de 
pirâmide compatível com a 
plataforma; Altura do chão até o 
assoalho: 95,00 centímetros. 
Primeira saída: 1 Tobogã em 
polietileno rotomoldado; 
Comprimento entre 240,00 e 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 Sliding, fixado ao solo. 
Segunda saída:  1 Escorregador 
ondulado duplo medindo 180,00 
centímetros de comprimento x 99,00 
centímetro de largura confeccionado 
em fibra de vidro 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 40,00 
centímetros. Fixação do 
escorregador compatível à 
plataforma. Pegadores de saída 
com todos os parafusos escondidos 
por tampas em plásticos injetado. 
Terceira saída:  1 Rampa de 
escalada em madeira de lei ou ferro 
revestido com polietileno 
rotomoldado duplo; Com pegadores 
para a escalada confeccionada em 
madeira de lei ou polietileno 
rotomoldado; 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 
centímetros entre elas, 
galvanizadas à fogo e pintura 
eletrostática. Fixação da rampa 
compatível a plataforma. Quarta 
saída: 1 Escada de acesso com 
guarda-corpo e 6 degraus; 
Comprimento entre 115,00 e 125,00 
centímetros; Largura entre 70,00 e 
80,00 centímetros; 
Estrutura em tubo galvanizado de 
3,0 x 5,0 centímetros em chapa nº 

URSSUS 
PLAY 

UM 2 R$9.100,00 R$18.200,00 
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16; Guarda-corpo com altura de 
50,00  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; 
Espaçamento dos degraus entre 
8,00 centímetros e 10,00 
centímetros. Degraus compatíveis 
com a estrutura em altura, 
espaçamento e largura. Deverá ser 
entregue montado e instalado. 
Conforme Termo de Referência. 

5 Playground (Parque infantil), nas 
seguintes especificações mínimas: 
Colorido; Estrutura principal de 
colunas em madeira plástica 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 Com area de ocupação não 
superior a 13,50 m². Composto por:  
1 Plataforma com 4 saídas, sendo 
uma para cada lado: 
Plataforma com dimensões entre 
100,00 e 110,00 centímetros; 
Palanque 12,0 x 12,0 centímetros, 
com assoalho em madeira plástica; 
Cobertura superior em polietileno 
rotomoldado em formato de 
pirâmide compatível com a 
plataforma; Altura do chão até o 
assoalho: 95,00 centímetros. 
Primeira saída:  1 Tobogã em 
polietileno rotomoldado; 
Comprimento entre 240,00 e 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 Sliding, fixado ao solo. 
Segunda saída:  1 Escorregador 
ondulado duplo medindo 180,00 
centímetros  de comprimento x 
99,00 centímetro  de largura 
confeccionado em fibra de vidro 
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 40,00 
centímetros. Fixação do 
escorregador compatível à 
plataforma. Terceira  saída:  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. 

URSSUS 
PLAY 

UN 4 R$8.900,00 R$35.600,00 
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Com fechamento total entre a 
estrutura da plataforma e as bordas 
do painel; Medidas compatíveis com 
a estrutura em altura, espaçamento 
e largura Quarta Saída: 1Escada de 
acesso com guarda-corpo e 6 
degraus; Comprimento entre 115,00 
e 125,00 centímetros; Largura entre 
70,00 e 80,00 centímetros; 
Estrutura em tubo galvanizado de 
3,0 x 5,0 centímetros em chapa nº 
16; Guarda-corpo com altura de 
50,00  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; 
Espaçamento dos degraus entre 
8,00 centímetros e 10,00 
centímetros. Deverá ser entregue 
montado e instalado. Conforme 
Termo de Referência. 

B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Playground (Parque infantil), nas 

seguintes especificações mínimas:  
Colorido; Estrutura principal de 
colunas em madeira plástica 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, com area de ocupação não 
superior a 33,00 m². 
Composto por:  2 Plataformas com 4  
saídas cada , sendo uma para cada 
lado: Plataforma com dimensões de 
100,00 centímetros de cada lado; 
Palanque 12,0 x 12,0 centímetros, 
com assoalho em madeira plástica; 
Cobertura superior em polietileno 
rotomoldado em formato de 
pirâmide compatível com a 
plataforma; Altura do chão até o 
assoalho: 95,00 centímetros. 
Primeira e segunda saída:  1 Tubo 
de ligação reto, com diâmetro de 
75,00 centímetros e 200,00 
centímetros de comprimento; 
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado, com flanges em 
polietileno rotomoldado parede 
dupla, medindo 100,00 centímetros 
comprimento x 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 
240,00 centímetros; Diâmetro de 
75,00 centímetros; Fixação na 
plataforma com flange em 
polietileno rotomoldado, com parede 
dupla fixada na estrutura da 

BEB UN 10 R$13.860,00 R$138.600,00 
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plataforma, com fechamento total 
entre a estrutura e a entrada do 
tobogã; 
Seção de saída em polietileno 
rotomoldado Sliding, fixado ao solo. 
Quarta saída: 1 escorregador 
simples medindo 180,00 
centímetros de comprimento x 50,00 
centímetro de largura confeccionado 
em fibra de vidro 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 40,00 
centímetros. Quinta Saída: 1 
Descida de Bombeiro, 
confeccionada em tubo de 1/4 de 
polegada e chapa nº 16, medindo 
200,00 centímetros de 
comprimento, fixado à  plataforma e  
ao solo. Sexta saída:  1 Rampa de 
escalada em madeira de lei ou ferro 
revestido com polietileno 
rotomoldado duplo; Com pegadores 
para a escalada confeccionada em 
madeira de lei ou polietileno 
rotomoldado; Guarda-corpo em tubo 
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. Fixação da rampa 
compatível a plataforma. Sétima 
saída: 1 Rampa de escalada 
curvada, confeccionada em 
polietileno rotomoldado parede 
dupla medindo  140,00 centímetros  
x 60,00   centímetro, com 5 degraus. 
Fixação da escalada compatível à 
plataforma. Oitava saída: 1 Escada 
de acesso com guarda-corpo e 6 
degraus; Comprimento entre 115,00 
e 125,00 centímetros; Largura entre 
70,00 e 80,00 centímetros; Estrutura 
em tubo galvanizado de 3,0 x 5,0 
centímetros em chapa nº 16; 
Guarda-corpo com altura de 50,00  
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; 
Espaçamento dos degraus entre 
8,00 centímetros e 10,00 
centímetros. Deverá ser entregue 
montado e instalado. Conforme 
Termo de Referência. 

ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 Playground 3 em 1 - Escorregador 

com balanço e cesta de basquete 
com as seguintes especificações 
mínimas: Dimensões (AxLxC): 
125cm x 100cm x 103cm; Material: 
plástico; Cor: colorido; Rotomoldado 
com cantos arredondados; Com 
barra de proteção; Balanço com 
trava de segurança; Capacidade de 

MUNDO 
AZUL 

UN 17 R$2.010,00 R$34.170,00 
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1 a 3 crianças; Recomendado para 
crianças a partir de 2 anos; 
Montagem por encaixe. 

TOTAL R$373.130,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$373.130,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 165/2019 

 
PROTOCOLO Nº 63542/2019 

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

Item Produto/Serviço  Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de Painel de Led P6mm, nas dimensões 

3m x 2m: Com fornecimento de equipamentos, 
operacionalização, transporte e mão de obra. 
Conforme descrição no Termo de Referência. 

DIAR 20 R$850,00 R$17.000,00 

TOTAL R$17.000,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$17.000,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 166/2019 

 
PROTOCOLO Nº 53800/2019 

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

Item Produto/Serviço  Unidade Quantidade Preço Preço total 
4 Óleo diesel comum tipo B S-500 Utilização 

automotivo; De acordo com a legislação vigente da 
ANP. 

L 300.000 R$3,30 R$990.000,00 

AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA 
 

Item Produto/Serviço  Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Etanol combustível  Utilização automotivo; De 

acordo com a legislação vigente da ANP. 
L 15.000 R$2,88 R$43.200,00 

2 Gasolina comum tipo "C" Utilização automotivo; De 
acordo com a legislação vigente da ANP. 

L 300.000 R$4,17 R$1.251.000,00 

3 Óleo Diesel S-10 Utilização automotivo; De acordo 
com a legislação vigente da ANP. 

L 500.000 R$3,55 R$1.775.000,00 

TOTAL R$4.059.200,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$4.059.200,00 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 
  

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
 
 
O (A) Pregoeiro(a) MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
 
a)        Processo nº 66886 
 
b)        Pregão Presencial nº 176/2019 
 
c)        Data da adjudicação: 10/12/2019 
 
d)        Objeto: Remoção e aquisição com aplicação de piso agulhado. 
 
 
 
EMPRESA: WMJ LICITAÇÕES LTDA 
 

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

1 Remoção do carpete existente, incluindo 
a remoção da cola e reparos no piso 
existentes se necessário, conforme 
Termo de Referência. 

SERVIÇOS 695 M² R$8,00 

2 Piso tipo carpete: Cor: a definir; A prova 
de manchasonstrução: Agulhado 
estruturado; Tipo de fibra: 100% 
Stainproof Miracle Fibre (PP)eso da 
fibra: 920 g/m²Peso total: 1350g/m² 
(variação de 10% para mais ou para 
menos);Espessura: 07 milímetros 
(variação de 10% para mais ou para 
menos);Aplicação: Comercial pesado; 
Inflamabilidade: Norma ASTM 
2859;ropensão Eletrostática: < 2,0 KV 
(DIN 54345.3/1985);ontrole Estático: 
Permanente; O piso deverá ser entregue 
instalado; Conforme Termo de 
Referência. 

BELGOTEX 695 M² R$140,20 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 102.999,00 
       
   
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 
 
 

Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
  

MATILDE MARIA BITTENCOURT 
Pregoeira 
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Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove às quatorze horas e vinte e cinco minutos, 
reuniram-se na Sala de Reuniões do Centro Regional de Especialidades para a Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba os Conselheiros: André Miguel Sidor Coraiola, Ana 
Paula Carrilho, Amadeu Timótio de Oliveira, Aníbal Ferreira Oliveira, Anna Cristina Pedroso, Ari Jose 
Prestes, Cleverton Donizete Soares, Danilo Figueira Gonçalves, Edemilson Siqueira Pukanski, Jorge 
Pacheco, Loana Aparecida Pereira da Silva Johansson e Romualdo José Rodrigues Cordel, e como 
convidado o senhor Rogério Costa da Silva, representante da OAB. O presidente André Miguel Sidor 
Coraiola dá início pondo para aprovação a ata da reunião ordinária do dia dezesseis de maio de dois mil e 
dezenove. O presidente abre espaço para apresentação sobre ações da Vigilância em Saúde do Trabalhador, 
solicitação feita através do ofício cento e dezoito de dois mil e dezenove da secretaria municipal de saúde, 
porém não estavam presentes os responsáveis pela apresentação. O presidente segue para o ofício sessenta 
e três do ano de dois mil e dezenove da vigésima primeira Regional de Saúde referente a ações sobre saúde 
do trabalhador nos Conselhos Municipais. O presidente informa ao Diretor da Regional que está tomando 
conhecimento do ofício e não tem informações imediatas para fornecer. Passa-se para o ofício vinte e três 
do ano de dois mil e dezenove da AMAHTEB onde o presidente passa a palavra a conselheira Loana. A 
conselheira informa que o ofício era pra ter sido entregue em julho porém, com a falta de quorum a reunião 
não ocorreu. Ela informa que através da lei dezenove mil quatrocentos e setenta e dois de vinte e quatro de 
abril de dois mil e dezoito se instituiu o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a 
saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses. 
Com base nessa lei a AMAHTEB levantou doenças que acometem os animais e seres humanos, podendo 
ser a transmissão do animal para o ser humano ou ao contrário, do ser humano para o animal, 
caracterizando assim uma zoonose. Através de posts de mídia, duas vezes na semana e durante todo o mês, 
constando do oficio em questão, foi efetuada a educação continuada ao cidadão, com informações de cunho 
de utildade pública, orientando a população para os cuidados necessários de prevenção. A conselheira 
ressalta ainda que algumas das doenças abordadas na campanha tiveram relatos oficiais na cidade ou 
região. Item cinco da pauta, apresentação do parecer da Comissão de Contas Públicas no exercício dois mil 
e dezoito. A palavra é passada a conselheira Ana Paula que informa que houve uma primeira solicitação 
feita à Secretaria Municipal de Saúde com treze itens questionados, diante das análises das contas do ano 
de dois mil e dezoito. Destes itens que foram questionados apenas cinco foram esclarecidos, e diante disso 
não foi possível concluir o parecer e fez-se necessário uma nova solicitação. O presidente retoma a palavra 
e informa que assim que as informações forem enviadas à comissão e esta realizar as análises, será feita 
reunião extraordinária para apreciação do relatório. Ofício duzentos e vinte e cinto do ano de dois mil e 
dezenove do Conselho Regional de Enfermagem referente a indicação do Sr. Jean Carlo Rebelo dos Santos 
como conselheiro suplente, o conselheiro Danilo informou que ele não pode estar presente por motivos de 
saúde. O presidente dá posse ao novo conselheiro e deseja boas-vindas ao conselho. Item sete da pauta, 
Definição da data da posse das novas entidades do CMS, indicação de conselheiros das entidades, definição 
da data de eleição da mesa diretora e solicitação documental das entidades com ofício e prazo de 
regularização. O presidente inicia relembrando que em deliberações anteriores ficou decidido por fazer a 
posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde juntamente com a posse dos novos 
conselheiros estaduais, porém não havia a informação de que a posse seria somente no ano de dois mil de 
vinte, portanto não sendo viável. Para tanto o presidente sugere que a posse e eleição da mesa diretora seja 
realizada na próxima reunião ordinária. Colocada em apreciação da plenária a sugestão foi aprovada por 
unanimidade. A conselheira Loana levanta a questão da definição de datas no regimento interno, o qual 
tramita na comissão específica a alteração. Ela também relembra a necessidade de alteração na 
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obrigatoriedade de quórum mínimo para as reuniões ordinárias, fator que impossibilitou as reuniões 
anteriores. O secretário sugere que a posse seja feita na próxima reunião ordinária e a eleição da mesa seja 
em outro dia, para que as chapas possam ser registradas. O presidente afirma que a realização das duas 
atividades no mesmo dia é para economicidade de eventos, mas para atender as solicitações ele sugere que 
o cronograma seja da seguinte forma: Inicia-se com a posse dos novos conselheiros; segundo item, 
apresentação dos interessados com duração de aproximadamente trinta minutos, e por fim a votação ou 
aclamação da nova mesa diretora. Passando para a parte documental das entidades eleitas, o presidente 
informa que solicitou à secretaria executiva do conselho os documentos apresentados para fazer uma 
análise, na qual foi constatado que as seguintes entidades não estão com a documentação regular até o 
momento desta análise: AAPTA (porém foi apresentada documentação no período entre a realização da 
análise e esta reunião), Associação São Francisco, LionsClub, UMESTB. O presidente do conselho 
relembra o que foi definido anteriormente, que as entidades teriam até um dia antes da reunião de posse 
para regularização da documentação. Prosseguindo o presidente informa que durante sua análise dos 
documentos da UMESTB ele verificou que a instituição não possui CNPJ no paraná, portanto as certidões 
exigidas não podem existir. A instituição nomeada UMES está presente no estado de São Paulo em quatro 
bairros diferentes da capital São Paulo. Ele sugere que o tempo para regularização da documentação seja 
aplicado também a instituição, porém a plenária discorda, e solicita que seja apresentada denúncia ao 
Ministério Público. Ele explica que ao analisar as documentações percebeu primeiramente uma diferença 
visual nas certidões da entidade em comparação com as demais, o que levantou sua curiosidade. Para 
confirmar ele verificou a autenticidade das certidões por meio de consulta digital nos órgãos responsáveis e 
foi até a prefeitura solicitar a comprovação da autenticidade da certidão. A prefeitura gerou uma declaração 
informando que o CNPJ apresentado para inscrição não se encontra cadastrado, e a certidão apresentada 
não foi emitida através do site da Prefeitura. E finaliza informando que a numeração constante na certidão 
pertence à Câmara Municipal de Vereadores de Telêmaco Borba. Mediante a apresentação dos fatos a 
plenária se manifestou no sentido de pedir ações do conselho para que este não seja tachado de conivente 
e/ou omisso. Como definição fica acordado a anulação da UMESTB no pleito da Conferência Municipal de 
Saúde, portanto a primeira entidade suplente, OAB, torna-se automaticamente uma entidade titular a ser 
empossada. Em relação ao caso da AAPTA o presidente declara que é uma instituição que representa 
parcela importante da sociedade, e como os documentos foram já apresentados será reavaliada a situação 
para a posse. O secretário reafirma aquilo que o presidente já havia dito sobre a instituição e informa que a 
auxiliou para que pudessem regularizar a situação documental. Retornando ao caso da UMESTB o 
presidente pede autorização para dar os devidos encaminhamentos da denúncia, a plenária concorda. Fica 
definido que a posse será dada somente às instituições que já estão com a documentação regular ou que 
apresentarem até um dia antes da posse, o ofício informará a data, local e horário de realização, bem como 
as instruções para apresentação da documentação para aqueles que necessitarem. O item oito da pauta trata 
de assuntos pendentes de reuniões anteriores, iniciando o presidente retoma a apresentação de dois textos 
para resoluções. Sendo o primeiro: “(...) APROVAR , a determinação de que, isso em caráter obrigatório, a 
Secretaria Municipal de Saúde deverá trazer previamente ao conhecimento e apreciação deste Conselho, 
qualquer ato ou iniciativa que implique em remuneração ou contratação de profissionais e prestadores de 
serviços de saúde ou celebração de convênios com profissionais ou prestadores de serviço de saúde, 
incluindo-se consórcios públicos ou privados, a fim de que possa opinar sobre a necessidade e conveniência 
de ditas iniciativas. (...)”. Posto para aprovação o secretário se manifestou solicitando que fosse posto em 
debate, o presidente explica que a resolução tem como intenção trazer ao conhecimento da plenária as 
contratações e suas motivações para que essa possa opinar. O secretário informa que já há lei 
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regulamentando a celebração de convênios com profissionais ou prestadores de serviço de saúde, para tanto 
não há necessidade de haver uma regulamentação adicional que poderia vir a tornar o processo mais 
moroso e difícil. A conselheira Ana Paula toma a palavra e diz que os conselheiros têm poder de 
divulgação, e poderiam auxiliar nos processos de credenciamento. O presidente reforça que a intenção é 
auxiliar na busca por soluções. O secretário solicita a alteração no texto da resolução, retirando o trecho 
“(...)a fim de que possa opinar sobre a necessidade e conveniência de ditas iniciativas. (...)”. Como 
definição o presidente retira a apresentação da resolução e pede que o secretário faça as alterações que 
julgar necessário e reapresente futuramente. Passando para a segunda resolução o presidente faz a leitura, 
“(...)  isso em caráter obrigatório, que a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba – PMTB através da 
Secretaria Municipal de Saúde – SMS/TB deverá priorizar a contratação de prestadores de saúde 
locais, dando primazia às entidades pertencentes à rede de atendimento ao SUS, antes de qualquer 
contratação externa, devendo dar publicidade de suas necessidades, isso com o intuito de agilizar e 
dar resolutividade na atenção à saúde e de humanizar e organizar seus trâmites, evitando ao máximo 
o deslocamento de pacientes para fora do município e o desperdício de recurso públicos.(...)”. O 
presidente reforça que esta resolução é um “cheque em branco” nas mãos do secretário, pois garante 
que ele buscou primeiramente na cidade os serviços a serem ofertados. Prosseguindo a conselheira 
Loana relembra a resolução número oito do ano de dois mil e dezenove referente ao sistema de recolha 
de resíduos e a manifestação de acúmulo de lixos em áreas não condizentes. A resolução ficou 
pendente da reunião de maio, devido ao horário estendido, havia ficado pendente a apresentação do 
texto, o qual o presidente faz a leitura: “(...) Considerando que quem faz a cidade é o cidadão! 
Isoladamente ou em grupos em verdadeira força tarefa na defesa do bem comum. Considerando que a 
responsabilidade de garantir acessos e sanar problemas relacionados à saúde é de competência da 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde. Considerando a necessidade perene de se instituir ações 
profiláticas em Saúde e Segurança Pública, Proteção ao Meio Ambiente, Responsabilidade Social e 
Cidadania, em todas as esferas, buscando a melhoria de qualidade de vida em nosso município. 
Considerando o fato de Telêmaco Borba estar classificado oficialmente como “Município infestado 
pela Dengue”. Considerando o fato da mídia local frequentemente manifestar-se frente às 
dificuldades relacionadas ao sistema de recolha de resíduos e a manifestação de acúmulo de lixos em 
áreas não condizentes. Considerando que não podemos mudar o mundo mas podemos alterar a 
realidade daquilo que nos cerca. RESOLVE: APROVAR o encaminhamento às Secretarias de Saúde, 
Obras e/ou de Meio Ambiente, ao Secretário Municipal de Saúde e de Obras (Meio Ambiente), ao 
Prefeito e à Câmara Municipal de uma moção de apelo e, AUTORIZAR, na qualidade de Conselho 
Municipal de Saúde que adotem imediatamente todas as medidas orçamentárias, legais e 
administrativas necessárias para que se promova a intensificação de ações profiláticas e saneantes, 
com prioridades à: Reestruturação imediata do sistema de coleta de resíduos e sua adequada 
destinação sejam eles orgânicos e/ou recicláveis, domiciliares, industriais ou resultantes de acúmulo 
impróprio. Intensificação de ações sobre a manutenção de terrenos e áreas livres de vegetação e 
acúmulo de resíduos em força tarefa para retirar lixos e restos de vegetação com entulhos expostos 
nas áreas urbanas e ecotonais, com vistas a melhor monitorar ações preventivas da dengue e 
derivações, febre amarela, erliquiose, babesiose febre maculosa, lyme. Monitorar a correta 
notificação de possíveis focos de probabilidades de atingir características de infestação, como é o 
caso das inúmeras ocorrências com carrapatos, pelo: aumento dos índices de esterilização de animais 
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vetores e hospedeiros, pelo menos os de origem doméstica (cães e gatos); instruir/monitorar o uso de 
inseticidas e carrapaticidas (devido possibilidades de contaminação e desequilíbrio ecológico); 
orientar ao cidadão que encontrar carrapatos no corpo a procurar as Unidades de Saúde e/ou 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica para o correto encaminhamento; colher periodicamente 
amostras de pontos focais para verificação de contaminação por microrganismos e monitoramento 
(exemplo – carrapato estrela - Amblyoma sp) e acompanhar/divulgar evolução. (...)”. Ainda referente 
ao caso a conselheira Loana relembra discussão que ocorreu através do grupo de Whatsapp do 
Conselho onde o tema foi enviado pelo secretário ao responsável pelo aterro o qual respondeu através 
de áudio de maneira informal que não há lixão a céu aberto, que o engenheiro ambiental está presente 
no local diariamente e que a pessoa que questionou a situação deveria entrar em contato diretamente 
com ele. A conselheira relata que não ficou satisfeita com a declaração, porém a mesma não é oficial. 
Portanto a conselheira sugere que seja aprovada a resolução e seja solicitada a presença de 
responsáveis para esclarecimento de dúvidas. O presidente concorda com a solicitação e sugere que 
seja feita na próxima reunião após a posse. Seguindo, o secretário retoma apresentação de alteração 
nos valores das tabelas municipais para equiparação com a tabela do consórcio, a qual ele informa que 
trata-se de determinação do tribunal de contas que os valores praticados para uma mesma atividade 
sejam os mesmo. A conselheira Ana Paula discorda da alteração e sugere que seja adotado o modelo 
de licitação para contratação de prestação de serviços na área de saúde. O secretário informa que o 
modelo adotado no município é o de credenciamento e não o de licitação, pois este não se enquadra na 
necessidade do município. A discussão é prorrogada para a próxima reunião pois não se chegou a 
decisão sobre o assunto. A reunião é dada por encerrada às dezessete horas e trinta minutos. 
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Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta 
minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões do Centro Regional de Especialidades para a 
Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba os 
Conselheiros: Ana Paula Carrilho, André Miguel Sidor Coraiola, Aníbal Ferreira Oliveira, 
Danilo Figueira Gonçalves, Gilcele A. Silva Loureiro, Jorge Pacheco, Ludovico Sviech 
Sobrinho, Marcelo Lucca Conrado, Romualdo José Rodrigues Cordel e Ronaldo de Oliveira-. 
O presidente inicia a reunião na segunda chamada às quinze horas e trinta minutos, após a 
primeira chamada não apresentar quórum suficiente para início da reunião. O presidente 
explica que a reunião extraordinária foi convocada por ocasião da apresentação do relatório 
do segundo quadrimestre de dois mil e dezenove, ofício da UMESTB e parecer das contas 
públicas no exercício do ano de dois mil e dezoito. O presidente faz uma inversão da ordem 
da pauta e inicia com a apresentação do parecer das contas, as quais ele informa ter aprovado 
via resolução ad referendum por conta do prazo. A palavra é passada a relatora da comissão, 
conselheira Ana Paula, para leitura do documento. “A Comissão de Análise de Contas 
Públicas – Orçamento e Finanças, órgão do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco 
Borba – CMS/TB, após recebimento do ofício nº 078/2019-SMS e 197/2019-SMS em resposta 
aos questionamentos apontados por esta comissão, vem por meio desta manifestar-se para ao 
final opinar. Conforme análise individual das contas da saúde de cada quadrimestre de 2018, 
constatou-se no 1º quadrimestre / 2º quadrimestre / 3º quadrimestre que as despesas 
apresentadas totalizaram por quadrimestre R$ 18.858.054,57 / R$ 15.704.588,11 / R$ 
18.536.943,94 respectivamente, confirmados conforme relatório de empenhos emitidos em 
cada quadrimestre. Porém esta comissão, verificando a regularidade da informação 
constatou através do relatório de empenhos pagos no mesmo período, os valores de R$ 
12.016.539,32 / R$ 15.424.102,41 / R$ 17.353.436,20.  Como a municipalidade explica tal 
divergência uma vez que informa publicamente que utilizou um valor maior que o 
efetivamente realizado? SMS: Com relação ao item 01, conforme relatório de empenhos 
emitidos em cada quadrimestre, comparando com os valores informados em cada 
quadrimestre, a municipalidade esclarece através do relatório emitido pelos responsáveis 
pela contabilidade do Fundo Municipal de Saúde conforme anexo 1. CACP: assunto 
esclarecido. Constatou-se via auditoria indireta desta comissão, que na execução 
orçamentária na rubrica “restos pagos” nos períodos supramencionados há valores de R$ 
3.442.990,44 / R$ 406.233,43 / R$ 27.315,48 os quais não estão demonstrados na 
apresentação encaminhada do ano de 2018. Este valor é parcela do total dos valores de 
2018, ou faz parte dos restos a pagar de 2017? Esses valores foram liquidados com valores 
empenhados em 2017 ou 2018? SMS: Sobre os apontamentos feitos por esta comissão, com 
relação aos restos pagos, informamos que segue esclarecimento pelos responsáveis da 
contabilidade no relatório no Anexo 1.CACP: assunto esclarecido. Esta comissão solicita a 
escala dos médicos que realizaram plantão na UPA 24hs nos respectivos períodos: 
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janeiro/18, julho/2018 e dezembro/2018. SMS: Referente aos médicos que realizam plantões 
na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, informamos que em virtude da agenda dos 
profissionais médicos a escala é extremamente flexível e mutável, pela característica dos 
serviços, que são para atendimento emergencial, não é possível fechar um mês sequer sem 
alteração, motivo pelo qual não estaremos disponibilizando-a. CACP: Considerando a 
dificuldade apontada para o envio da escala de plantão da UPA, solicitamos então o 
relatório de produção referente aos serviços prestados. SMS: Conforme solicitação da 
comissão, enviamos relatório de produção referente aos serviços prestados pelos médicos 
plantonistas na UPA, referentes meses de janeiro, julho e dezembro de 2018. CACP: Assunto 
esclarecido. 
Solicita também resposta e justificativa à evolução dos valores pagos ao CIMSAÚDE, pois 
entre 2016 e 2018 (período desta gestão) verificou-se aumento de gastos de 
aproximadamente 70% (setenta por cento). SMS: Justifica-se a evolução dos valores pagos a 
título visto que em 2016 foram realizados 17.084 exames, em 2017 foram realizados 37.436 
exames e em 2018 foram realizados 51.826 exames, resultando assim em um aumento de 
219% de 2016 para 2017 e um aumento de 138% de 2017 para 2018. Com relação as 
consultas, em 2016 foram realizadas 22.993 consultas, em 2017 foram realizadas 21.921 e, 
em 2018 30.771 consultas, com pequena redução de 2016 para 2017, mas com evolução de 
147% considerando 20178 para 2019. CACP: Solicitamos relação com nome dos prestadores 
do CIMSAUDE, especialidades atendidas, cotas dos prestadores com o município e a cidade 
para onde estes pacientes foram transportados. SMS: Anexamos a lista dos prestadores de 
serviços, relacionando os serviços prestados por município, não sendo possível a informação 
das cotas correspondentes, em virtude do sigilo correspondente ao caso em tela. CACP: A 
comissão analisou que na listagem constam vários pacientes enviados a estabelecimentos e 
prestadores de serviços que Telêmaco Borba possui. Diante disso, esta comissão recomenda 
que sejam revistos critérios para encaminhamentos de pacientes para TFD. Recomendamos 
prestigiar médicos, hospitais e prestadores de serviço local. Isto gera uma economia com 
transportes, aquece a economia local e oferece mais qualidade de vida aos pacientes. 
Recomendação com assunto plausivelmente esclarecido, solicitando providências sobre o 
assunto nas prestações de contas subsequentes. Requer resposta e justificativa à evolução dos 
valores pagos a título de combustível ao AUTO POSTO MOTIVAÇÃO, pois entre 2016 e 
2018 (período desta gestão) verificou-se aumento bastante considerável de gastos. SMS: 
Justifica-se os valores pagos a título de combustível ao Posto Motivação entre os anos de 
2016 e 2018, visto que no ano de 2016 foram transportados 35.094 munícipes para os 
diversos centros de referência, em 2017 foram transportados 41.466 e, no ano de 2018 foram 
transportados 47.489 munícipes, tendo uma evolução de 118% de 2016 para 2017 e 115% de 
2017 para 2018.  
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CACP: Solicitamos relatório com nome dos centros de referências, tipos de atendimentos 
recebidos, e a cidade para onde estes pacientes foram transportados. SMS: Esclarecemos que 
a informação dos passageiros transportados, trata-se do total de pacientes, transportados 
tanto com veículos próprios como com veículo de empresa contratada. Além disso cabe nos 
informar que ocorreu troca de fornecedor de combustível neste período, fato que inviabiliza 
essa informação como parâmetro comparativo. CACP: Esta comissão recomenda que sejam 
revistos critérios para encaminhamentos de pacientes para TFD. Recomendamos prestigiar 
médicos, hospitais da rede SUS e prestadores de serviço local. Isto gera uma economia com 
transportes, aquece a economia local e oferece mais qualidade de vida aos pacientes. 
Recomendação com assunto plausivelmente esclarecido, solicitando providências sobre o 
assunto nas prestações de contas subsequentes. Requer-se o contrato, a escala, o local de 
trabalho e os empenhos do total do período de prestação de serviços da empresa CLÍNICA 
MÉDICA NOVAES LTDA, junto à esta municipalidade. SMS: Anexamos o contrato nº 
118/2017 - prestação de serviços na Atenção Básica da empresa CLINICA MÉDICA 
NOVAES LTDA, esclarecendo que o médico Thiago Brás Novaes prestava serviços no CAPS 
– Centro de Atenção Psicossocial, sendo que sua agenda não tinha uma escala prefixada, 
visto que seus atendimentos dependiam de sua disponibilidade junto a Empresa Klabin, onde 
era empregado, atendendo em algumas datas pela manhã e em outras no período da tarde. 
Anexo também seguem os empenhos emitidos para esse contrato. CACP: Analisando o 
contrato e os empenhos emitidos da empresa em questão, constatamos que para o 
profissional Thiago Brás Novaes ter recebido 299.280,00 no ano, com um limite mensal de 
500 consultas, e com um valor de 24,94 por consulta. Teve que fazer 22 consultas por dia 
durante cada mês. Considerando ainda que cada consulta dure em média 15 minutos, este 
profissional teria que estar disponível todos os dias para o CAPS pelo menos 3:30 horas.  
Diante do exposto, conforme previsto no contrato de credenciamento, na cláusula segunda, 
parágrafo primeiro, solicitamos relatório de produção devidamente preenchido e assinado 
por seu coordenador e ou prestador referente aos serviços prestados. SMS: Esclarecemos 
que a referida clinica mantinha dois profissionais habilitados a prestação de serviços ao 
munícipio, quais seja, Dr Thiago Braz Novaes e Dra. Ana Beatriz Dinis Teixeira, fato que 
não foi considerado para análise dos parâmetros informados pela comissão. Anexamos cópia 
do relatório de produção dos profissionais da referida empresa, conforme solicitado. CACP: 
Assunto esclarecido. Requer-se cópia do contrato de prestação de serviços, dos prestadores 
ao final arrolados, a fim de ficar aferido a sua vigência, regularidade sanitária, registro na 
categoria de conselho profissional de seu RT, cadastro no CNES: IDF – INSTITUTO 
DOUTOR FEITOSA, SIIM – SISTEMA INTEGRADO DE IMAGEM NA MEDICINA LTDA., 
CLÍNICA MÉDICA MARINATO LTDA., MED ABM – MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA., 
RIDAN LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA., LZ ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., 
HOSPITAL MOURA LTDA. SMS: Segue cópia anexa os contratos em vigência das empresas 
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IDF – Instituto Doutor Feitosa, SIIM – Sistema Integrado de Serviços em Raio X e 
Diagnóstico por imagem Ltda. – EPP, Clínica Médica Marinato Ltda., MED ABM - Médicos 
Associados Ltda. e Ridan – Laboratório de Análises Clinicas Ltda e Hospital Moura. CACP: 
Para concluir a análise, solicitamos TODOS os contratos da empresa CLINICA MEDICA 
MARINATO LTDA ME. Recebemos apenas o contrato cujo objeto de instrumento é a 
prestação de serviços médicos de radiologia e diagnóstico por imagem. Contudo nas contas 
públicas, observamos que esta empresa também prestou serviços de CONSULTAS a 
ATENÇÃO BÁSICA e PLANTÃO NA UPA. E, conforme previsto no contrato de 
credenciamento, na cláusula segunda, parágrafo primeiro, solicitamos relatório de produção 
devidamente preenchido e assinado por seu coordenador e ou prestador referente a TODOS 
serviços prestados da empresa CLINICA MEDICA MARINATO LTDA ME. Ainda, 
solicitamos auditar “in loco” pedidos e autorizações do contrato cujo objeto de instrumento 
é a prestação de serviços médicos de radiologia e diagnóstico por imagem, dos exames 
realizados pelo profissional responsável técnico da empresa CLINICA MEDICA MARINATO 
LTDA ME. SMS: Com relação ao item 7, que trata da prestação de serviços de Diagnósticos 
por Imagem, anexamos relatório de prestação de serviços devidamente assinado pelos 
responsáveis dos setores de atenção básica e UPA. Esclarecemos ainda que a comissão de 
credenciamento estará fazendo auditoria dos serviços prestados pela referida empresa, 
visando a verificação da qualidade dos serviços prestados, conforme recomendação dessa 
comissão de análises de contas públicas. CACP: Informamos que NÃO recebemos o relatório 
de produção devidamente preenchido e assinado por seu coordenador e ou prestador 
referente aos SERVIÇOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
prestados pela empresa CLINICA MEDICA MARINATO LTDA ME. Contudo, com as 
informações obtidas durante todo processo de análise das contas, há grandes indícios de que 
a empresa CLINICA MEDICA MARINATO LTDA ME, através de um de seus contratos com 
o município, gera exames de ultrassonografia para si mesmo. Também foi possível observar 
volume e faturamento extremamente alto para serviços prestados por um único profissional, 
o que a nosso ver compromete a qualidade dos serviços prestados. Exemplo:  Ainda, 
constatou-se que o mesmo não apresentou títulos de especialista requeridos no edital de 
credenciamento para a prestação de SERVIÇOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM. Em tempo, o responsável técnico pelo serviço tem cadastro 
de atuação na cidade de Maringá PR, o que indica que o serviço é executado sem 
responsável técnico local. Diante dos fatos, esta comissão solicita que os auditores e a 
comissão de credenciamento da prefeitura tomem conhecimento das análises, investigue os 
fatos e dê esclarecimentos ao conselho municipal de saúde no prazo mais breve possível. Em 
que pese a remuneração contratualidade ser escancaradamente desequilibrada em razão dos 
demais prestadores de saúde, não se encontrou vicio no contrato, inobstante tal realidade, na 
visão dos membros da CACP, ser surreal e eventualmente impossível de ocorrer com um 
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mínimo de qualidade, resolutividade e compromisso com a saúde pública e notoriamente com 
o paciente, levando a crer que os atendimentos, no volume que se apresentaram não tinham 
caráter social, e mais pareciam ter caráter industrial. Fica a recomendação desta Comissão 
para que seja reavaliado o critério de credenciamento, para a preservação de idoneidade dos 
laudos, da qualificação técnica do profissional e mesmo da dinâmica de atendimento, dentro 
de uma realidade aceitável. Somente por não haver distorções econômico-contratuais que 
maculassem o mínimo da plausibilidade, esta comissão dá por esclarecido o assunto em 
voga, lembrado à SMS da recomendação invocada. Requer-se cópia do contrato vigente com 
a empresa PRINCESA DOS CAMPOS LTDA., os respectivos relatórios de viagem, relação de 
passageiros e finalidade comprovada dos pacientes transportados. SMS: Anexamos a cópia 
do contrato vigente com a empresa Princesa dos Campos Ltda. Informamos que em 2018 
foram transportadas 47.489 munícipes para todos os centros de referências existentes, 
ficando inviável o encaminhamento dessa lista de passageiros bem como dos demais 
documentos solicitados para o referido item. CACP: Solicitamos relatórios com nomes dos 
centros de referências, tipo de atendimentos recebidos, e as cidades para onde estes 
pacientes foram transportados. Contudo, no contrato de fornecimento de passagens, temos 
um cronograma com o número de 15.230 passagens------------------------------------------------
pelo valor de 959.950.00. Solicitamos esclarecimentos sobre o número apontado na resposta 
da SMS de 47.489 munícipes transportados neste mesmo período. SMS: Esclarecemos que o 
número de passageiros informado anteriormente é do total de munícipes transportados, tanto 
por veículos próprios bem como pela empresa contratada. No entanto anexamos uma relação 
de pacientes transportados por centro de referências, referente mês de outubro de 2018, para 
que seja possível a verificação de grande número de pacientes transportados. CACP: Esta 
comissão recomenda que sejam revistos critérios para encaminhamentos de pacientes para 
TFD. Recomendamos prestigiar médicos, hospitais e prestadores de serviço local. Isto gera 
uma economia com transportes, aquece a economia local e oferece mais qualidade de vida 
aos pacientes. Recomendação com assunto plausivelmente esclarecido, solicitando 
providências sobre o assunto nas prestações de contas subsequentes. Requer-se cópia do 
contrato vigente junto ao CONSÓRCIO INTERGESTORES DO PARANÁ SAÚDE, tendo em 
vista um valor considerável de despesas arcadas pela PMTB. SMS: Anexamos a cópia vigente 
do contrato vigente junto ao Consórcio Intergestores do Paraná Saúde. CACP: assunto 
esclarecido. Que esta SMS esclareça à comissão, a abrangência da auditoria própria da 
municipalidade, e quais os contratos e quais serviços foram acompanhados dessa auditoria 
em 2018. SMS: Informamos que a atuação da Auditoria do município abrange a avaliação 
financeira dos procedimentos realizados através dos contratos de procedimentos hospitalares 
e cirurgias ortopédicas eletivas e do laboratório de Análises Clínicas do Instituto Doutor 
Feitosa, o contrato de realização de cirurgias ortopédicas eletivas do hospital Moura Ltda., 
bem como o contrato de realização de exames de imagem dos pacientes internados e de 
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rotinas da clínica SII2M – Sistema Integrado de Serviços de Raio X e Diagnóstico por 
Imagem Ltda. – EPP, contrato de realização de exames de imagem da Clínica Médica 
Marinato Ltda., MED - ABM Médicos Associados Ltda., além dos laboratórios de Análises 
Clínicas LZZ - Análises Clínicas – Pró Vida, Ridan Laboratório de Análises Clinicas, 
Fernando Mendes Chemim & Cia Ltda - Lafer e A&D Laboratório de Análises Clínicas - 
Platô. CACP: assunto esclarecido. Que seja informado a esta comissão quais os critérios 
utilizados na contratação e encaminhamento das cotas de laboratórios de análises clínicas e 
diagnóstico por imagem. SMS: Informamos que os critérios utilizados para a contratação e 
encaminhamento das cotas de laboratórios de análises clínicas e diagnóstico por imagem é, a 
capacidade instalada de atendimento, através da liberação da agenda para a Secretaria 
Municipal de Saúde. CACP: Constatamos que os valores dos contratos dos prestadores são 
praticamente os mesmos. Sugerimos que os critérios sejam realmente a capacidade instalada 
e principalmente a qualificação técnica dos profissionais que prestarão serviços. Que sejam 
informados a esta comissão qual o número de exames de qualquer natureza que tiveram seu 
resultado contestado e foram passiveis de refazimento ou complementação diagnóstica. SMS: 
Com relação ao número de exames que tiveram seus resultados contestados e foram passíveis 
de refazimento, ou complementação diagnóstica, informamos que para esses casos, é 
necessário a formalização da denúncia de erro de diagnóstico pelo paciente através da 
ouvidoria municipal, para que seja possível o registro dessas ocorrências. CACP: assunto 
esclarecido. Quais os critérios de auditoria para glosa, praticados pelos agentes auditores 
dessa SMS, e quem são os auditores e auditados. SMS: Os critérios de auditoria para glosa 
praticado pelos agentes auditores da Secretaria Municipal de Saúde são os parâmetros do 
contrato e as tabelas pertinentes, bem como as inconformidades técnica no caso de 
prescrição médica. CACP: assunto esclarecido. CONCLUSÃO: A CACP instituída pelo 
CMS/TB entende por bem opinar por recepcionar as contas apresentadas no anuênio 2018 
como BOAS, endossando e avalizando as contas públicas da saúde de Telêmaco Borba 2018 
(três quadrimestres), recomendando, contudo, o que resta pretérito, recomendações essas, 
que somadas às resoluções aprovadas pelo CMS/TB até a presente data servirão de 
parâmetro para delimitar a apreciação das contas de 2019. Opinam por fim os membros da 
comissão, pela aprovação das contas. Por fim, damos por encerrado o trabalho desta 
Comissão, quanto à apreciação das contas 2018 da SMS/TB, endereçando à plenária do 
CMS/TB o presente parecer e conclusão, para que seja apreciado, e ao fim retificado ou 
ratificado pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba/PR.”. Ao final da 
leitura o presidente toma a palavra e explica que mediante as inconsistências averiguadas, ao 
final é feita uma recomendação a SMS e que essas deverão ser observadas pois serão avaliada 
durante a análise das contas de dois mil e dezenove. O conselheiro Marcelo toma a palavra e 
se abstém da aprovação ou reprovação do parecer enquanto não seja feita auditoria nos 
horários de atendimento do prestador Marinato. O presidente põe em aprovação o parecer das 
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contas, observando a abstenção do conselheiro Marcelo, a plenária aprova o parecer. 
Mediante solicitação do conselheiro Marcelo, o presidente solicita do conselheiro Ludovico 
que o mais breve possível seja feita a auditoria no item mencionado e que seja encaminhada 
cópia dos resultado ao conselho, em especial ao conselheiro Marcelo. O presidente passa 
então a apresentação do relatório do segundo quadrimestre, a qual é feita pela servidores 
Marlise e Agostinho. Após a apresentação o presidente faz a leitura do ofício da UMESTB, o 
qual solicita cópia do estatuto, regimento interno do conselho e ata do dia quinze de agosto de 
dois mil e dezenove. Como o Sr. Renan Vidal estava presente na reunião o presidente passa a 
ele a palavra para que possa fazer sua explicação das solicitações. O presidente explica que a 
ata solicitada ainda não foi aprovada, e que esta só será aprovada na reunião do mês de 
outubro. O presidente explica que o motivo para a exclusão póstuma da UMESTB do 
processo de eleição ao conselho foi devido a constatação da falsidade dos documentos 
apresentados. O Sr. Renan Vidal explica que os documentos realmente estavam irregulares e 
que a entidade tomou as devidas providências, questionado pelo presidente do conselho se ele 
entende que a ação adotada pelo conselho era a correta, o mesmo concordou. Ele 
complementa informando que os problemas ocorreram por conta do então atual presidente da 
UMESTB que apresentou documentos ideologicamente falsos para candidatura ao conselho 
municipal de saúde na décima terceira conferência municipal de saúde. Ao final o presidente 
do conselho questiona se há mais assuntos, e o conselheiro Jorge solicita que seja feito novo 
comunicado ao GAECO e ao Ministério Público questionando o andamento das investigações 
após a apresentação do relatório da comissão de ética e investigação. O presidente deixa 
fixado para a próxima reunião a assinatura do ofício. E às dezessete e quarenta e dois o 
presidente dá por encerrada a reunião extraordinária. 
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Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove às quatorze horas e oito minutos, reuniram-se 
na Sala de Reuniões do Centro Regional de Especialidades para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal 
de Saúde de Telêmaco Borba os Conselheiros: Ana Paula Carrilho, André Miguel Sidor Coraiola, Aníbal 
Ferreira Oliveira, Arnaldo Braga Feitoza, Danilo Figueira Gonçalves, Edemilson Siqueira Pukanski, Edgar 
Abud Rodrigues, Eduardo Couto Alferes, Fábia Regina Theis, Filsner Ferreira Rosa, Gesner Penteado, Jorge 
Pacheco, Loana Aparecida Pereira da Silva Johansson, Maria Aparecida da Cruz Lucio, Orlando Vidal, 
Rogerio Costa da Silva, Romualdo José Rodrigues Cordel e Vanuza Aparecida Carneiro. O presidente André 
Miguel Sidor Coraiola dá início pondo para aprovação as atas das reuniões dos dias dezesseis de quinze de 
agosto de dois mil e dezenove, dezessete de setembro  de dois mil e dezenove e dezenove de setembro de  de 
dois mil e dezenove. O conselheiro Rogério solicita algumas alterações com o intuito de deixar os textos mais 
claros, o conselheiro Jorge solicita que conste em ata do dia dezessete de setembro a informação dada pelo 
presidente referente a aprovação das contas públicas através de resolução ad referendum. O presidente retira 
de aprovação as atas para que estas possam ser retificadas e prorroga suas aprovações para a próxima reunião 
ordinária. Item quatro da pauta, ofício noventa e sete de dois mil e dezenove referente a alteração do anexo 
II da instrução normativa n° um de dois mil e dezenove para padronização e alteração conforme tabela de 
procedimentos, a pedidos do presidente o secretário de saúde explica que o ofício trata da equiparação dos 
valores da tabela de procedimentos municipal com a tabela do consórcio por solicitação do Ministério 
Público, a conselheira Ana Paula se pronuncia e questiona se há tabela comparativa dos valores para que se 
tenha uma melhor visão do impacto da decisão. Ela complementa que em relação aos valores, os prestadores 
não teriam interesse em se credenciar para realização de alguns exames e haveria uma alta em exames que 
tem grande demanda, e questiona também o motivo de não ser feita contratação através de licitação. O 
secretário concorda que com a alteração poderá haver um aumento nas despesas com os exames, porém para 
adequar-se ao pedido do Ministério Público deveria ser feita a unificação. O conselheiro Rogério questiona 
qual o período no qual ocorre as atualizações das tabelas e é informado que a tabela não é atualizada desde 
dois mil e três. O conselheiro salienta que a falta de atualizações pode gerar diferenciações discrepantes nos 
valores praticados. O secretário reforça que a alteração da tabela tem foco legal e que necessita disso para 
que não haja problemas legais futuramente. O presidente informa ao secretário de saúde que o Ministério 
Público “(...) solicita, recomenda e propõe.” e que o órgão colegiado que irá avalizar as decisões da secretaria 
é o Conselho Municipal de Saúde. Devido às várias dúvidas geradas pela solicitação, em relação ao valores, 
qualidade dos serviços ofertados, e possível alteração na prestação e oferta, o presidente sugere que seja 
sobreposto o item para a próxima reunião para que se possa melhor avaliar, e que o secretário possa responder 
ao MP que o conselho solicitou maior prazo para avaliar a possível aprovação e que não seja tomada nenhuma 
ação contra a administração por conta do fato, visto que nem mesmo o conselho possui segurança para opinar 
sobre o tema no momento. O item cinco da pauta trata-se de espaço disponibilizado ao conselheiro Orlando 
Vidal, atual presidente da instituição APOSTE, o mesmo informa que serão ofertados em uma sala na 
APOSTE exames de ultrassonografia. O secretário de saúde toma a palavra e informa que o profissional 
responsável já está em processo de credenciamento, porém não será dado andamento enquanto não haver 
decisão em relação a unificação da tabela. O presidente passa então para a definição das comissões de 
trabalho do conselho. Para a comissão de Legislação, Normatização e Redação os conselheiros que 
manifestaram interesse de participar são: Loana Aparecida, Edemilson Pukanski, Filsner Ferreira, Romualdo 
José, André Miguel, Rogério Costa, Eduardo Couto e Jorge Pacheco. Para a comissão de Análise de Contas 
Públicas - Orçamento e Finanças os conselheiros que manifestaram interesse de participar são:Romualdo 
José, Ana Paula, Jorge Pacheco e Edgar Abud. Para a comissão de Visitação e Fiscalização em Órgãos de 
Saúde os conselheiros que manifestaram interesse de participar são: Loana Aparecida, Jorge Pacheco, 
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Rogério Costa, Eduardo Couto, Romualdo José, Maria Aparecida e Vanuza Aparecida. Para a comissão 
Técnica os conselheiros que manifestaram interesse de participar são: André Miguel, Arnaldo Braga, Fábia 
Regina, Eduardo Couto, Danilo Figueira, Filsner Ferreira, Romualdo José e Loana Aparecida. Para a 
comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador os conselheiros que manifestaram interesse de participar são: 
Danilo Figueira, Jorge Pacheco, Fábia Regina e Edgar Abud. O presidente informa que serão formados 
grupos de whatsapp para cada comissão e a definição de presidente, secretário e relator ficará para definição 
dos participantes. O presidente também impõe prazo de sessenta dias para apresentação da minuta definitiva 
do novo regimento interno. Referente ao ofício vinte e dois de dois mil e dezenove referente ao plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos no município. Com a palavra a conselheira Loana informa sobre o intuito 
do grupo do conselho no whatsapp que tem por objetivo a brevidade na discussão de assuntos que não 
poderiam esperar até a próxima reunião ordinária para serem tratados. A conselheira segue relembrando a 
origem da discussão referente ao aterro sanitário sua atual situação. Devido às várias dúvidas levantadas o 
conselho achou por bem solicitar maiores informações. Para sanar as dúvidas e atualizar o conselho sobre a 
atual situação do aterro a secretaria de obras enviou dois servidores para participar da reunião. Segundo eles 
a vida útil do aterro está perto do fim e que até o momento não se chegou a uma solução, as opções disponíveis 
são: o aterro do consórcio intermunicipal e enviar o lixo para o aterro sanitário de Teixeira Soares. Segundo 
eles as negociações com o consórcio estagnaram e até o momento a opção mais viável é o envio para Teixeira 
Soares. Eles informam também que o município de Imbaú também utiliza o aterro de Telêmaco, a Klabin 
liberou o envio de três mil litros de chorume para tratamento na ETA, os valores que estão sendo cobrados 
na conta de água para coleta de lixo será destinado para a terceirização da coleta, e para atender as pessoas 
com menor renda será inaugurado um projeto que fará a troca de recicláveis por alimentos orgânicos. O 
conselheiro Rogério questiona qual o procedimento quando ocorre de algum animal revirar o lixo, que 
geralmente é amontoado em um ponto antes da passagem do veículo pela rua. É informado que a instrução é 
para que cada caminhão possua vassoura, pá, enxada e sacos de lixo para caso ocorra esse problemas possa 
ser recolhido o lixo. Hoje não é possível a realização desse procedimento mas já está como requisito para a 
terceirização da coleta. Referente ao programa de coleta de recicláveis decorrente da parceria da prefeitura 
com a Klabin é relatado que o bairro Bandeirantes foi o primeiro, e está sendo estendido para os demais 
bairros. A conselheira Loana ressalta que falta publicidade aos atos, visto que as iniciativas são de grande 
potencial. A conselheira também relembra que Telêmaco Borba é um dos municípios que possui um aterro 
municipal no país, sendo que essa taxa é de menos de cinquenta por cento dos municípios. Referente a função 
de ouvidoria o presidente menciona a importância dos canais de comunicação, sendo necessário um número 
e endereço de e-mail para contato direto com a ouvidora, conselheira Ana Paula. O presidente também reforça 
a importância desse canal de comunicação para que o conselho possa crescer e amadurecer na realização de 
suas atividade. A conselheira Ana Paula informa a plenária sobre a confecção de um ficha de recepção de 
informações para a Ouvidoria, a ficha trará as informações pertinentes para que se possa chegar às respostas 
necessárias ao caso. A conselheira informa também que já recebeu uma denuncia de um caso da UPA, onde 
o paciente necessitava de atendimento emergencial com um ortopedista e foi informado que este atendimento 
só é realizado na UPA no horário de almoço. Para que se possa sanar a questão serão necessárias informações 
provenientes da secretaria de saúde. A conselheira Loana informa como ocorrerá o processo interno de 
encaminhamento, arquivamento e análise das denúncias recepcionadas. O presidente sugere que as recepções 
da ouvidoria sejam despachadas para o órgão responsável por responder os questionamentos e para as 
comissões pertinentes. A conselheira Ana Paula comenta que a não existência da ouvidoria dentro do 
conselho impactou até mesmo na comissão de análise de contas públicas, onde não havia registro de 
informações, queixas ou elogios a respeito dos prestadores de serviço. Novamente a plenária concorda que 
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também há necessidade de que o conselho tenha maior publicidade em seus atos. O conselheiro Rogério 
relata que no site da prefeitura não está atualizado os dados dos conselheiros, é informado ao conselheiro que 
somente após a publicação do decreto de nomeação da nova composição do conselho é que será feita a 
atualização do site. Ao final o presidente pede o empenho de cada conselheiro para que desempenhe suas 
atividades da melhor forma possível e que “(...) trate como família, porque de família a gente cuida.”. A 
conselheira Loana toma a palavra e relembra que há pendente uma apresentação da Secretaria Municipal de 
Saúde sobre todo o organograma da secretaria, englobando as UBS, UPA, CAPES e vigilância sanitária. 
Então o presidente dá por encerrada a reunião. 
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TEMA - “A bioeconomia exige consumidores mais conscientes e melhor gestão de prefeituras. Não podemos 
continuar descartando o lixo que produzimos como se fazia na Idade Média”.  Tudo isso parece óbvio, mas porque 
não é assimilado e as soluções não são efetivadas na prática? O que há de errado no sistema político em vigor no 
país? O que se prioriza nos Planos Plurianuais de Ações (PPAs), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e Leis 
de Orçamentos Anuais (LOAs), nos orçamentos com gestão participativa? São perguntas que exigem uma 
participação mais ativa na condução das políticas públicas por parte de cada um de nós, como cidadãos, que somos 
responsáveis por nossos votos, nas urnas, aos gestores e legisladores, e gestão participativa. (Paulo Hartung/IBÁ). 
 
A PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei Federal 12.305/2010) ordena que a não geração de 
resíduos sólidos seja uma prioridade. O conceito de não geração relaciona-se com o aumento da eficiência da cadeia 
produtiva e de serviços utilizando tecnologias adequadas que além de positivas para o meio ambiente podem 
contribuir para geração de lucro. Limite inicial 2014-prorrogado a 2021. Menos de 50% dos mais de 5000 municípios 
do país estão ajustados. Telêmaco Borba implantou a reciclagem em 1990/Cooperativa em 2009 e o processo de 
recolha e tratamento de resíduos em sistema de aterro em 1998, portanto em situação ainda de vanguarda. 
 
Referências Consultadas: 
- Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, consoante à Lei Municipal nº 1.606 de 30 de Julho de 2007 
- Plano Municipal de Saneamento Básico de Telêmaco Borba, 2017 – Versão preliminar – EnvEx Engenharia e Consultoria S/S Ltda EPP. Item 5. 
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – páginas 259-351. 
 
 
 
PROPOSIÇÃO AOS ATORES ENVOLVIDOS - Programar, apresentar e explicar o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e Gestão do Aterro Sanitário, incluindo estudos, projeto, implantação e gestão, justificativas da 
seleção da área, licenciamento ambiental do Aterro e da Cooperativa, monitoramento e avaliação de impactos, 
classificação do porte de resíduos, instalações atuais e vida útil prevista/quando atinge a capacidade e ampliação 
para destinação final dos resíduos sólidos gerados nos serviços de limpeza pública de acordo com a NBR 
13896/1997 e/ou outras que garantam o correto manejo e confinamento, evitando os inconvenientes de descarga a 
céu aberto (dando característica de lixão) e período máximo de exposição e cobertura tais como: degradação da 
área; destinação correta, emanação de odores; quantidades significativas de material reciclável, periodicidade e 
procedimentos de limpeza e descontaminação da lagoa, presença de catadores, proliferação de animais e vetores 
transmissores de doenças; condutas sanitárias para carcaças de animais, medicamentos, eletroeletrônicos, pilhas e 
baterias, embalagem de agrotóxicos, óleo combustível e de cozinha, lâmpadas fluorescentes, pneus, entulhos de 
construção civil, lixo hospitalar e de unidades de saúde publico ou privado; poluição do ar, do solo, das águas 
superficiais e subterrâneas/drenagem de águas pluviais, passivos ambientais e recuperação de áreas degradadas de 
antigos lixões de fato e lixões clandestinos, entre outros. (informações complementares junto às dúvidas listadas). E 
ainda: 

- Programar visitação de grupo de Conselheiros para conhecimento do processo e gestão. 

- Responder às duvidas listadas pelos e aos Conselheiros, como forma de nivelamento e multiplicação. 

 
PROPOSIÇÂO DE NIVELAMENTO 

 
PGRS - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TELÊMACO BORBA 

CONSELHEIRA LOANA JOHANSSON 
 
 

DISCUTIDO E APROVADO EM PLENÁRIO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS/TB 
Telêmaco Borba, 15 de outubro de 2019. 

 
 

André Miguel Sidor Coraiola 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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JUSTIFICATIVA - O assunto em questão entrou na pauta do dia/item 8. Pendências de reuniões anteriores a serem 
invocadas pelos Conselheiros- Reunião Ordinária 15.08.19, a partir de comentário efetuado em grupo exclusivo de 
Whatsapp – CMS 2019 - 30 de julho, após envio de informações de nova campanha da AMAHTEB sobre inclusão, 
educação ambiental, reciclagem e lançamento de Projeto TAMPINHA SOLIDÁRIA - inédito no município de 
arrecadação de tampinhas, ajuda à entidade e ao meio ambiente, e por sua característica, ação de cidadania e 
saúde. Foi efetuado o seguinte comentário. Loana: “Aproveitando o tema reciclagem lixo meio ambiente e 
saúde....algo mudou no lixão a céu aberto da estrada da campina? Motivo para item de reunião.... Vc André que 
passa diariamente por lá tem alguma informação?” André: Até a semana passada estava a mesma coisa. Hoje não 
reparei... Mas os urubus tão aumentando. O assunto, discutido internamente, foi retornado com uma mensagem do 
Sr Secretário Edemilson Siqueira Pukanski (“Ede”), membro do grupo, de uma manifestação alusiva do Sr Secretário 
“Ike” (João Henrique Kroll) que não é membro do grupo, em sistema de áudio. Edemilson: Resposta do Ike, em 
relação a denúncia do lixão. Degravação de áudio: Ei, Ede! me desculpe Ede. (...hummm). Não tem nada a céu 
aberto lá não cara. Quem tá falando essa bobagem? Fala pra ela falar comigo, passa meu telefone pra ela. Quem 
que tá fazen...falando loucura? Nosso Engenheiro Ambiental tá lá todo dia lá cara,... tá? Tem nada de lixão a céu 
aberto. 
 
Primeiramente esclareceu-se, por parte da Conselheira, que não foi efetuada denúncia e sim um comentário usando 
de termos recebidos da população para uma discussão normal entre membros de um grupo exclusivo de mídia social 
tipo whatsapp, em absoluto de forma oficial. O fato, porém, vem de encontro à outra situação e tema de muitas 
manifestações, estas sim de forma oficial, de que desde o início da gestão atual, este conselho vem trazendo à tona, 
em mais de uma oportunidade, a preocupante situação relacionada às atividades de coleta e destinação de lixo 
urbano, reciclagem, dengue, carrapatos entre outros, com casos colocados em reuniões, apresentação de material 
alusivo, ofícios e atas decorrentes, além da Resolução 008/2019-CMS/TB, de 16 de maio de 2019, dentro do 
contexto de saúde pública. Somam-se ainda, várias manifestações e solicitações de cidadãos aos e pelos próprios 
conselheiros e via redes sociais, inclusive com reportagem local a respeito disso e da situação reciclagem. Há ciência 
de que existe um Aterro Sanitário, com certeza. Mesmo assim, pelo fato do tempo de exposição, uma das etapas de 
processo, até que se efetue a cobertura de terra, há que se considerar, pelo número de problemas listados, 
propiciando poluição do ar, odores nefastos, presença de animais e, principal e proibitivamente de pessoas/catadores 
que, mesmo em situação temporária, o acúmulo reverte sim, à situação semelhante à exposição a céu aberto e 
assim está sendo visto por determinada parcela de munícipes. O termo, em si, pode ser considerado incorreto, mas 
assim é que vem sendo utilizado, necessário então realizar ações de esclarecimento.  
Segundo, que a informação então recebida, para a qual sequer foi solicitado o repasse à secretaria de obras - que 
teria sido feito de forma oficial, se necessário - em hipótese alguma esclarece qualquer coisa, e sim por si só, 
demonstra grande desperdício de uso de oportunidade em se esclarecer corretamente a situação. E, em tempo, em 
se estarmos tratando de aterro sanitário, a presença de Engenheiro Ambiental é de fato salutar e ponto positivo, 
única referência técnica obtida. Houve consenso da plenária de que poderia se ter tido ação proativa e possibilidade 
de aprendizado e nivelamento de informações que possam ser replicadas e multiplicadas à população, uma das 
premissas do CMS. Nada disso ocorreu.  
Em terceiro plano que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só podem ser dispostos em aterros 
sanitários os “rejeitos”, assim denominados os resíduos remanescentes após reciclagem das frações reaproveitáveis 
do lixo, em sistema de classificação específica (Classe II). Neles, o lixo é depositado em camadas, compactado e 
diariamente coberto com terra para evitar os odores, a proliferação de vetores transmissores de doenças e a poluição 
do ar. Dentre as características favoráveis de uma área para implantação de um aterro sanitário estão: a baixa 
densidade populacional em seu entorno, a distância de corpos de água, o baixo custo do terreno, a proximidade a 
vias de acesso, porem com adequado isolamento, o baixo potencial de contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas e um subsolo com alto teor de argila. Para proteção ambiental, inclui-se ainda a implantação de 
sistemas de drenagem de águas pluviais, impermeabilizações das superfícies inferior e superior, sistemas de 
detecção de vazamentos, sistemas de coleta e tratamento de líquidos percolados, cobertura final e monitoramento. E 
que, devido à pouca informação existente e disponibilizada, muitos não entendem a importância destes locais, de 
extrema relevância, pois solucionam parte dos problemas causados pelo excesso de lixo gerado nas cidades. 
Enquanto não vivermos em um mundo onde os produtos desenvolvidos sejam 100% recicláveis ou de alguma forma 
possam receber tratamentos e voltarem à cadeia produtiva, os aterros seguem sendo necessários para o bem da 
sociedade. (Fonte: Portal fator Brasil > Boletim).  
A função primordial do aterro sanitário é isolar os resíduos sólidos de qualquer contato com o mundo exterior. 
Garantir assim a decomposição da matéria orgânica de maneira adequada a fim de evitar impactos ambientais e 
disseminação de doenças. Cabe aí então valorizar o município porque há um aterro sanitário, visto não existir em 
grande parte do país. 
Isto posto final e alusivamente, à situação gerada pelos secretários, para expor e listar duvidas da população e 
melhor entendermos o processo e atores/”stakeholders”  envolvidos, propondo ao Pleno do CMS solicitar oficialmente 
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o também aproveitamento de oportunidade para nivelar informações, visto que o CMS preza pelo acesso correto à 
informação e pela melhoria da qualidade de vida, saúde e segurança da população e do meio que nos cerca. 

DÚVIDAS LEVANTADAS PELA POPULAÇÃO E CMS 

1. PGRS 

- Atualmente a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos e a Secretaria de Saúde estão diretamente ligadas ao serviço de manejo de resíduos. Há uma 
estrutura específica em estruturação para gestão, fiscalização e monitoramento dos serviços de saneamento básico, 
além da situação relacionada a resíduos, como água, saneamento, etc..., considerando-se as metas definidas no 
Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES, por 
exemplo? (informação recebida a confirmar: O abastecimento de água e esgotamento sanitário é operado pela 
empresa Sanepar e nenhum órgão da administração pública municipal realiza o acompanhamento ou fiscalização 
dos serviços prestados pela Concessionária). 

- O Art. 3º. da Lei Municipal  nº 1.606/2007 define que “Constituem-se princípios básicos do Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos de Telêmaco Borba – PGIRSU:  I – Redução de impactos ambientais;  II – 
Sustentabilidade econômica e ambiental;  III – Produção de riqueza através da reutilização, reaproveitamento e 
reciclagem de materiais; IV – Inclusão socioambiental dos catadores; V – Educação ambiental como elemento de 
cidadania; VI – Economia do erário público”.  Não foram encontrados dados históricos no material de referencia 
utilizado – apenas uso de dados externos para cálculos projetados (exemplo: pesagem de resíduos coletados pela 
PMTB e cálculo de quantificação de geração média de resíduos por classificação, percentuais de coleta 
seletiva/reciclagem e retorno financeiro, dados de economia gerada ou de retorno, etc...). O uso de cálculos externos 
inicialmente se justifica, mas em se tratando de lei de 2007, os controles anuais devem ter sido contemplados, pois 
quantificar a geração de resíduos em um município é fundamental para realizar o dimensionamento dos sistemas de 
coleta, tratamento e disposição final, assim como o conhecimento da composição dos resíduos gerados é elemento 
básico para indicação das possibilidades de aproveitamento, reciclagem e tratamento. A partir destas informações é 
possível definir valores de investimento, custos operacionais (exemplo: quanto custa recolher 1 tonelada de 
resíduo?), manutenção do sistema e estimar valores de arrecadação com a comercialização de recicláveis ou 
composto orgânico, por exemplo.  A PMTB poderia informar onde pode ser conseguido para conhecimento e 
verificação se os princípios básicos/ premissas definidas estão sendo alcançados, se as ações mitigadoras de 
impactos estão dando resultados ambientais, econômicos e de inclusão e cidadania? 
 
- A referência consultada sobre o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PIGIRS (2015), 
através do Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi, preconizando objetivos do Plano de Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, observadas as disposições da Política 
Nacional do Saneamento Básico, a Lei nº 11.107/2005 dos Consórcios Públicos e o Decreto nº 6.017/07 que 
regulamenta a Lei dos Consórcios – em 2017, coloca que ainda não estaria aprovado e está tramitando para ser 
encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores de Telêmaco Borba e então legitimado, ainda sem previsão de 
aprovação. Pode ser melhor explicado o PIGIRS e informado sobre a situação atual? 
 
- Informações de mídia e da própria empresa (Klabin S A), que já auxiliou significativamente em todo esse processo 
inclusive de criação do Programa de Reciclagem em 1990 e dependências da Cooperativa em 2009, relatam que se 
está trabalhando em parceria as novas oportunidades, via campanhas corporativa, e na região, incluindo o 
diagnóstico, estruturas e/ou equipamentos, veículos, capacitação e padronização de catadores, formação de 
cooperativas, licenciamento, educação ambiental para a implantação do PIGIRS a 7 municípios (Imbaú, Ortigueira, 
Reserva, Tamarana, Tibagi, Ventania e Telêmaco Borba). E que o novo aterro sanitário será implementado em 
Imbaú.  Podem ser melhor esclarecidas a este CMS? (doação de estruturas, veículos, equipamentos e materiais, 
fornecimento de sacolas, auxílio ao processo, coleta seletiva, ecopontos, campanhas, etc...). Em Telêmaco Borba, 
Bairro Bandeirantes já contemplado, BNH neste 17 de agosto. 

- Há contrato formal PMTB e Cooperativa? Porque há relatos, inclusive de mídia de radio/Jefferson Abreu – 
06.05.2019, de que há problemas com a Cooperativa (COOPATB- Cooperativa Ambiental de Telêmaco Borba) e que 
a mesma não vem recebendo a atenção devida e corretamente as cargas de resíduos recicláveis, gerando 
problemas inclusive de ordem social? Isso procede?  
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- Listar as ações de vigilância sanitária, periodicidade e resultados de monitoramento de processo e também de 
possíveis vetores, lembrando, por exemplo, que Telêmaco Borba, salvo possibilidade de alterações atuais, é 
considerado município oficialmente infestado pela dengue e que houve relatos de infestações significativas por 
carrapato. 

- Quais as previsões, além da campanha da Klabin S A, de se melhorar a informação à população por meio de outras 
campanhas educativas pelo município: Como reciclar corretamente? Para onde vai o material reciclado? Como 
funciona a cooperativa de materiais reciclados? O que está indo no lixo coletado e para onde vai o lixo orgânico? 
Como funciona um aterro sanitário? Como é organizado um aterro sanitário? Como é feita a seleção de áreas para 
aterro sanitário? Como proceder com materiais não recicláveis e não orgânicos? Não há mesmo mais ações de 
recolha programada para materiais volumosos?  Constou algo no programa de investimentos biênio 2019-2020? 

- Apresentar Planos a Futuro (horizonte de 20 anos), incluindo parcerias em andamento, política pública, atualização 
de taxas, fiscalização e monitoramentos, visto que o Licenciamento IAP do aterro teria validade até 2020 e está em 
limite de capacidade? (E a estimativa é o incremento da população para 82 mil habitantes em 2020). 

 

2. RECOLHA DO LIXO URBANO 

- Sistema de recolha de lixo urbano. A última informação é de que estaria ou foi terceirizado. É possível informar 
procedência e situação atual?  

- Taxa de cobrança. Matéria do site Telêmaco Borba News: COLETA DE LIXO: BOLETOS COMEÇAM A CHEGAR 
NAS CASAS - No final do ano de 2018, o Prefeito de Telêmaco Borba encaminhou Projeto de Lei para Câmara de 
Vereadores aumentando a Taxa de Coleta de Lixo e autorizando a cobrança através da “Conta de Água” da 
SANEPAR. Aumento este que, em alguns casos foi de 100% a 200%, ou mais.  Somente 3 (três) vereadores votaram 
contra: Élio César (Fubá), Marquinho (Antonio Marcos) e Toto (Everton Soares). Para se ter ideia, somando a Taxa 
de Lixo, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Conservação de Vias Públicas, muitos pagavam em torno de R$ 50,00, 
R$ 60,00 e R$ 70,00. Agora, as duas últimas foram extintas. Contudo, somente a Taxa de Lixo passou a ser no valor 
de R$ 161,52 por ano. O Boleto que está chegando nas casas está com o valor de R$ 40,38, o que corresponde aos 
3 (três) últimos meses do ano. Quem não pagar o Boleto, terá esse valor dividido em 3 (três) vezes nos talões de 
água dos meses de outubro, novembro e dezembro. Além do valor que subiu de maneira drástica, outra “bronca” é 
pelo fato de que tinha sido anunciado que esses valores só seriam cobrados quando acontecesse a terceirização do 
serviço. O que até agora não aconteceu. O certo é que próximo ao final do ano também estará chegando um outro 
Boleto no valor total de 12 meses, que passará por novo reajuste.  Será então maior que R$ 161,52, já que o UFM 
(Unidade Fiscal do Município) tem aumento anual, e é com base nela que a Taxa será anualmente calculada. Pode 
ser melhor informado? Inclusive houve informações à data de que se estaria implantando um programa de troca por 
hortaliças ou situação do gênero, se já há emissão de cobrança como será feito a troca? Como será feito a prestação 
de contas frente à taxa/arrecadação, custos e os benefícios decorrentes?  
 
- Presença de mato e acúmulo incorreto de lixo em áreas urbanas (centro da cidade, terrenos baldios, CMEIs, UBSs, 
Logradouros) e entorno (estrada casa dos padres). Informação da deficiência frente a serviços de varrição de ruas. 
Qual a conduta em andamento?  

- Problemas com acúmulo de lixo em bairros, com reclamações frente a datas, horários e sistema de coleta, tanto de 
lixo comum quanto de coleta seletiva e cooperativa, que os caminhões estão sempre com avarias e inoperantes, 
veiculadas em redes sociais e de mídia local e de alertas junto a e do CMS– como está sendo conduzido? 

- Recebido informação (não confirmada pelo CMS, portanto a título de informação recebida e a elucidar se fato) de 
que há estocagem incorreta de lâmpadas fluorescentes na Prefeitura e vidro na Cooperativa. E que não está mais 
havendo recolha de material volumoso que se aglomera pela cidade (eletrodomésticos, mobiliário, etc..)..Que o que 
mais está funcionando é a recolha de vegetação de podas (resíduos verdes). Havia campanhas alusivas uma vez ao 
mês, mas informado não ter tido continuidade. Procede? Há conduta padrão em andamento? 
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3. ATERRO SANITÁRIO 

- Acúmulo de lixo aparente e por vários dias no aterro. Mesmo sabedores de que temos um aterro sanitário, e mais 
ou menos como ele deve funcionar, porque está ocorrendo acúmulo de lixo por tempo expressivo sem aterrar? 
Normalmente a operação de um aterro sanitário é feita da seguinte forma: coloca-se o resíduo em um determinado 
local (dentro do aterro) até chegar ao volume de projeto (qual é a cota diária para o município?), ai entra uma camada 
de terra para cobrir o resíduo e bloquear o acesso de animais e pessoas ao material. Então, quanto tempo está 
demorando para se fazer a cobertura de uma determinada área onde depositam o resíduo? Há informação oficial de 
que a cobertura é diária, o que não está acontecendo. A cobertura diária do solo evita que os resíduos permaneçam 
a céu aberto, expostos ao contato com animais (principalmente pássaros e animais domésticos) e água da chuva, 
além de diminuir a liberação de gases mal cheirosos. Tem como diminuir o tempo de exposição do resíduo a céu 
aberto? – É ESTA SITUAÇÃO QUE VEM SENDO DENOMINADA DE LIXÃO A CÉU ABERTO. O Aterro está em 
situação limite de capacidade? Por isso está usando áreas mais próximas e visíveis da rodovia? Poderia ser evitado 
o uso destas áreas ou cobertura imediata (diária) à deposição?  
 
- Grande quantidade de lixo reciclável aparente no lixo exposto e que vai ser enterrado com o lixo orgânico. Há 
trabalhos em andamento em parceria à empresa Klabin S A do município para melhorias no controle de resíduos 
sólidos e educação ambiental e com certeza esse volume de recicláveis tende a diminuir. Porém o que está 
acontecendo com a cooperativa de reciclagem? Porque isso não está funcionando de forma correta atualmente? 
 
- Mau cheiro (munícipe informa que está insuportável e talvez até possibilidade de contaminação do solo – 
necessário responder corretamente). Como está o sistema de drenos de coleta de chorume e como está a limpeza e 
tratamento das lagoas de contensão? Sobre contaminação do solo, deve ser entregue ao órgão ambiental as 
análises de águas subterrâneas. Podem verificar se estão em dia e apresentar? 
 
- Maciça presença de animais vivos – roedores, cães, gatos, carrapatos, insetos em geral, como mosca “varejeira” e 
mosquitos, corvos/urubus em abundância que estão atravessando em revoada a estrada e propiciando a acidentes 
em uma via com volume de veículos considerável por ligar Telêmaco Borba ao PUMA. Isto decorre da exposição 
excessiva do lixo a céu aberto. Novamente pergunta-se qual é a cota para cobertura e se poderia ser possível reduzir 
o tempo de exposição dos resíduos evitando-se isso? 
 
- Existência de material perigoso – lixo hospitalar, pilhas e baterias, televisor, carcaça de animais, embalagens de 
plástico e de defensivos agrícolas. Como funciona a seleção e destinação correta desse material? Como e quem faz 
a destinação sanitária de carcaças de animais no município, qual o valor/kg e quem é beneficiado com a coleta e 
arrecadação, como é a logística e o controle administrativo? Refaz a separação de lixo considerado contaminado ou 
cobre de terra assim mesmo? 
 
- Presença de catadores de lixo – A pergunta que cabe aqui é porque estão permitindo o acesso de catadores lá? 
(detectado presença durante o ano de 2019 – fotos com identificação em círculo são de 31.08.19). Porque essas 
pessoas não estão trabalhando na cooperativa de Telêmaco? Qual e como funciona o sistema de Vigilância e 
Segurança?  
 
- Há informação de que o acesso em dias chuvosos se encontra comprometido, que há problemas de drenagem e 
que as vias internas não estão cascalhadas corretamente. Procede? Quais as alternativas em utilização? 
 
- Aspecto visual – visualizado da estrada com pilhas de lixo. Pergunta: esta área está mesmo dentro da área do 
aterro? Não poderia ser melhor trabalhada a organização, deposição e cobertura? 
 
- Alguns dos antigos lixões da cidade continuam apresentando deposição incorreta de resíduos. Também lixões 
clandestinos. Está sendo realizado algum tipo de análise e controles decorrentes? Existe plano de recuperação de 
áreas degradadas em execução?   
 
- Nova Iguaçu/RJ entrou este mês para o seleto grupo de cidades que utilizam o lixo produzido por seus moradores 
para geração de energia limpa. Usina instalada na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) está gerando energia 
elétrica a partir do biogás produzido pela decomposição do lixo no aterro sanitário. Há perspectivas para isso aqui? 
Quais são os possíveis trabalhos em implementação para gerar lucros a partir do lixo em nossa cidade? 
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Material fotográfico recebido e que alguns inclusive, circularam pelas redes sociais – todos de 2019: 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE POSSE 

19 DE SETEMBRO DE 2019 

1 
 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às quinze horas e trinta 
minutos, reuniram-se na Sala de Reuniões da Secretaria de Educação para a Reunião 
Ordinária e de Posse d Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba os Conselheiros: 
Ana Paula Carrilho, André Miguel Sidor Coraiola, Aníbal Ferreira Oliveira, Ari José Prestes, 
Arnaldo Braga Feitoza, Cacilda Maria Martins Aleixo, Danilo Figueira Gonçalves, Edemilson 
Siqueira Pukanski, Edgar Abud Rodrigues, Eduardo Couto Alferes, Fábia Regina Theis, 
Filsner Ferreira Rosa, Gesner Penteado, Jorge Pacheco, Loana Aparecida Pereira da Silva 
Johansson, Ludovico Sviech Sobrinho, Maria Aparecida da Cruz Lucio, Orlando Vidal, 
Priscila Guimarães Biacon, Rogerio Costa da Silva, Romualdo José Rodrigues Cordel,  
Sandra Regina Favaro Fiori e Vanuza Aparecida Carneiro. O presidente inicia a reunião 
desejando as boas-vindas aos novos conselheiros, Arnaldo Braga Feitoza e Walter Dias 
Bueno representando a associação médica de Telêmaco Borba, Edgar Abud Rodrigues 
representando o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, Eduardo Couto Alferes 
representando a 21ª Regional de Saúde, Fábia Regina Theis e Luciana Cassarino Perez 
representando a FATEB, Filsner Ferreira Rosa e Priscila Guimarães Biacon representando a 
APTAA, Maria Aparecida da Cruz Lucio e Xeromina Zwierrykowski Sobrinha representando 
a União Paroquial Nossa Senhora de Fátima, e Rogerio Costa da Silva e Juliano Rebonato 
Bona representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Telêmaco Borba. Ele 
explica como se dará o processo de posse dos novos conselheiros e a eleição da nova mesa 
diretora. Segundo protocolo apresentado a eleição será nominal para cada cargo, não havendo 
chapas, os candidatos às vagas terão um tempo para se apresentarem (experiências e 
formações). O voto será secreto, depositado em urna, e contabilizado por comissão eleitoral 
definida. Em caso de apenas um candidato para o cargo será feito por aclamação. Em caso de 
empate de votos o critério para desempate será o da idade, sendo dada preferência para o mais 
velho. Após apresentação do protocolo, o presidente realiza chamada nominal das entidades, 
21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba, AMAHTEB – Associação dos Amigos do Melhor 
Amigo do Homem para o Bem Estar Animal de Telêmaco Borba, APTAA - Associação de 
Pais, Terapeutas e Amigos dos Autistas, Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Telêmaco Borba – APOSTE, Associação dos 
Moradores do Bairro Jardim Florestal, Associação Médica de Telêmaco Borba, Conselho 
Regional de Enfermagem do Paraná, Conselho Regional de Odontologia do Paraná, Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná, Instituto Doutor Feitosa, FATEB Educação Integral 
LTDA, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Telêmaco Borba, Secretaria 
Municipal de Saúde, Sistema Integrado de Imagem em Medicina e União Paroquial Nossa 
Senhora de Fátima, todas as entidades possuem pelo menos um de seus conselheiros a 
representando. O presidente reforça a importância do Conselho Municipal de Saúde e das suas 
ações, então é dada posse aos novos conselheiros. O secretário de saúde toma a palavra e dá 
boas-vindas aos novos conselheiros, e reforça as palavras já ditas referentes à importância do 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE POSSE 

19 DE SETEMBRO DE 2019 

2 
 

Conselho Municipal de Saúde. Ao final de sua fala o secretário sugere que a presidência 
interina do conselho seja do conselheiro mais velho, até definição da nova mesa, sendo então 
definido que o conselheiro Ari José Prestes assumirá a presidência interina para realização do 
processo de eleição. No entanto, em sendo candidato há necessidade de declínio. Para então 
compor a comissão eleitoral são selecionados os conselheiros Edemilson Siqueira Pukanski, 
Romualdo José Rodrigues Cordel e Loana Aparecida Pereira da Silva Johansson, ficando 
Romualdo J. R. Cordel como presidente da eleição. Inicia-se pelo cargo de presidente do 
conselho, como candidatos apresentam-se os conselheiros André Coraiola e Edgar Abud. 
Ambos realizam suas apresentações e segue-se para o processo de votação. Após todas as 
entidades realizarem seus votos é feita a contabilização e com dez votos a seis o conselheiro 
André Coraiola é eleito como presidente do conselho. Passa-se ao cargo de vice-presidente, 
como candidatos apresentam-se os conselheiros Jorge Pacheco e Rogério Costa da Silva, 
ambos realizam suas apresentações e segue-se para o processo de votação. Após todas as 
entidades realizarem seus votos é feita a contabilização, com empate no número de votos é 
utilizado o critério de idade para desempate, sendo então eleito o conselheiro Jorge Pacheco 
com vice-presidente do conselho. Inicia-se o processo de eleição para o cargo de secretário, 
como candidatos apresentam-se os conselheiros Ari José Prestes e Eduardo Couto Alferes, 
Ambos realizam suas apresentações e então segue-se para o processo de votação. Após todas 
as entidades realizarem seus votos é feita a contabilização, com dez votos a seis o conselheiro 
Eduardo é eleito como secretário do conselho. Por final é feito o processo para eleição para o 
cargo de Ouvidor, como candidatos apresentam-se os conselheiros Ana Paula Carrilho e 
Danilo Figueira Gonçalves, ambos realizam suas apresentações e então segue-se para o 
processo de votação. Após todas as entidades realizarem seus votos é feita a contabilização. 
Com onze votos a quatro, sendo um voto em branco, a conselheira Ana Paula é eleita como 
ouvidora do conselho. Ao final como presidente no novo mandato o conselheiro André toma a 
palavra, deseja boa sorte a nova mesa diretora, informa que a próxima reunião se dará no dia 
dezessete de outubro e então dá por encerrada a reunião. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

          
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
O (A) Pregoeiro(a) GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO 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 67951 
 
b)        Pregão Presencial nº 178/2019 
 
c)        Data da adjudicação: 11/12/2019 
 
d)        Objeto: Locação de equipamento de impressão de imagens radiológicas com fornecimento 
de papel. 
 
 
EMPRESA: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT 
 

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

1 Locação de impressora multifuncional A3 
com tecnologia a seco colorida para 
impressão de imagens radiológicas em 
papel sem fins diagnósticos com uso de 
Software de conversão de Imagens 
DICOM para Post Script, com 
fornecimento do equipamento, 
suprimentos e peças para manutenção 
preventiva e corretiva. Conforme Termo 
de Referência. 

KONICA MINOLTA 12 MES R$1.401,25 

2 Serviço de impressão laser A4 colorida, 
imagens médicas, incluindo fornecimento 
de papel tipo couchê brilho ou fosco na 
gramatura de no mínimo de 150 g/m². 
Conforme termo de referência. 

 36000 UN R$1,66 

3 Serviço de impressão laser A3 colorida, 
imagens médicas, incluindo fornecimento 
de papel tipo couchê brilho ou fosco na 
gramatura de no mínimo de 150 g/m². 
Conforme termo de referência. 

 5000 UN R$3,34 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 93.275,00 
       
   
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 
 

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 
 

  
GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO 

Pregoeira 
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Telêmaco Borba – PR, 11 de dezembro de 2019. 

 

Edital n. 005/2020 

A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba leva ao conhecimento dos interessados 
Edital de Retificação da relação dos candidatos aprovados para concessão de 
bolsas de estudos, conforme previsto pela Lei Municipal 2142/2015 e Decreto 
26273. 

 

1. CANDIDATOS FATEB 

CANDIDATOS CURSO  
Aline Florentina dos Santos  Administração 
David Antunes de Camargo Junior  Administração 
Zelia Francielli Pereira da Silva  Ciências Contábeis 
Jeffrey Nicollas Pinheiro Cordeiro  Ciências Contábeis 
Bruna Teixeira  Direito 
Gisele Barbosa Ferreira  Direito 
Ariele Fernanda Amaral  Educação Física 
Luiz Antônio Teixeira De Oliveira  Educação Física 
Amanda Yasmim Rodrigues de 
Andrade  

Enfermagem 

Elisama Batista da Silva  Enfermagem 
Lucas Bueno Almeida  Engenharia Civil 
Paloma Rodrigues de Andrade  Engenharia Civil 
Kemilly Pinto Moreira Engenharia De Produção 
Maria Eduarda Soares Engenharia De Produção 
Anderson Lopes Gonçalves  Engenharia Mecânica 
Cyro Guimarães de Souza Neto  Engenharia Mecânica 
Jean Ricardo Silva Feitosa  Engenharia Química 
Maria Vitoria de Oliveira Almeida Engenharia Química 
Kamyla Batista Oliveira Machado  Pedagogia 
Claudia Aparecida da Rocha Ramos Pedagogia 
Amanda Maria da Silva  Psicologia 
Maria Eduarda Ferreira de Souza Psicologia 
Aline de Jesus Bueno  Técnico Em Enfermagem 
Suelin Cristini de Mello Técnico Em Estética 
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2. CANDIDATOS DOM BOSCO 

CANDIDATOS CURSO  
Caio A. Oliveira Raimundo R. de 
Andrade 4º Ano Fundamental 
Maria Luiza Teixeira Ribeiro 6º Ano Fundamental 
Sara Giovana Amaro Da Rosa 2º Ano Ensino Médio 

 

3. Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão comparecer nas 
dependências da FATEB, nos seguintes horários: 
 
    FATEB 
 
• Dia 16 de dezembro de 2019 - das 09h00min às 22h00min e no dia 17 

de dezembro das 09h00min às 21h00min. 
 

             Colégio Dom Bosco 

• Dia 16 e 17 de dezembro de 2019 - das 08h00min às 17h00min. 
 
 

4. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA - FATEB 
 
Os candidatos deverão comparecer nas datas mencionados acima, munidos 
obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
   
- Histórico Escolar do Ensino Médio (1 cópia autenticadas) 
- Certidão de Nascimento ou Casamento (1 cópia autenticadas 
- Cédula de Identidade (1 cópia autenticadas) 
- CPF (1 cópia simples) 
- Comprovante de residência atualizado (1 cópia simples) 

 

5. DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA – DOM BOSCO 
 
Os responsáveis legais dos candidatos deverão comparecer antes das datas 
mencionados acima, junto ao Colégio Dom Bosco, para obter a lista de 
documentos necessários para matrícula.  
 

6. O Candidato que não comparecer nas datas mencionadas, ou comparecer, 
mas não apresentar todos os documentos exigidos, será desclassificado, e 
será convocado o próximo candidato melhor posicionado. 
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7. A instituição de ensino enviará, através de mídia digital (PDF), no endereço 
de e-mail: gabinete@telemacoborba.pr.gov.br, impreterivelmente no dia 
17 de dezembro, após o encerramento das matrículas, cópia das fichas de 
matriculas realizadas (FATEB/DOM BOSCO), bem como indicar possíveis 
desistências/ou casos de falta de apresentação de todos os documentos 
exigidos.    
 

8. O candidato menor de idade deverá estar acompanhado do respectivo 
responsável, para que o mesmo assine o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais. 
 
 

9. As bolsas de que tratam a Lei Municipal 2142/2015 e o edital 001/2020, 
dizem respeito às mensalidades do curso, excluindo-se da gratuidade os 
valores cobrados a título de dependência, provas de 2ª chamada ou 
substitutivas, materiais escolares, lanches, transportes, uniformes, crachá 
ou quaisquer outros documentos que o aluno desejar obter da instituição. 
 

10. Eventuais questionamentos referentes ao processo de seleção aplicado pela 
instituição de ensino, deverão ser apresentados a mesma, 
impreterivelmente até o dia 13/12/19, e sendo o caso de deliberação do 
município, serão posteriormente encaminhados a comissão.    

                                                                        

 

 

Márcio Artur de Matos 
Prefeito 
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D E C R E T O Nº 2 6 3 4 7 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 
 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2019, 
do Município de Telêmaco Borba, no valor 
R$ 400.000,00 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso I da Lei 
Municipal nº 2302 de 09/12/2019, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 
2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 400.000,00 (quatrocentos 
mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 
mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 
 

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.005 
Fundo Municipal do Esporte 
Amador   

27.812.2701.2161 
Manutenção dos Projetos Relativos 
ao Fundo Municipal de Esportes   

1127 – 3350.41.00 Contribuições 0 -1-000 300.000,00 
    

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.005 
Fundo Municipal do Esporte 
Amador   

27.812.2701.2162 Concessões de Bolsa Atleta   

1128 – 3390.48.00 
Outros Auxílios Financeiros a 
Pessoas Físicas 0-1-000 100.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 400.000,00 

 
Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos 

do artigo 1º, é indicado como recurso a anulação parcial da Fonte de Recurso nº 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

Data: _____/_____/_______ Pág. _____ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-

PR 
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000 no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme 
demonstrativo Abaixo: 

 
FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

10.00 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Recreação   

10.004 Divisão Cultural   
13.392.1301.1074 Construção do Centro de Eventos   
421 – 4490.51.00 Obras e Instalações 0-1-000 400.000,00 
    

TOTAL DE ANULAÇÃO 400.000,00 
 

Art. 3.º Para fins de compatibilização 
orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º 
parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º 
inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam incluídas as ações 
nº 2161 - Manutenção dos Projetos Relativos ao Fundo Municipal de Esportes e 
2162 - Concessões de Bolsa Atleta e ficam alteradas as metas financeiras dos 
programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

 
Art. 4.º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O Nº 2 6 3 4 8 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 
 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 
2019, do Município de Telêmaco Borba, no 
valor R$ 875.600,00 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso I da Lei 
Municipal nº 2303 de 09/12/2019, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral 
de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 875.600,00 (oitocentos e 
setenta e cinco mil e seiscentos reais), para reforço das dotações, mediante 
recursos conforme demonstrativo abaixo: 
 

FONTE 000 - RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

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

10.301.1001.2070 

Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração e 
Programação   

1092 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-000 623.700,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 623.700,00 
 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 
15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

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

10.301.1001.2070 

Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração e 
Programação   

638 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-303 155.350,00 

639 – 3390.32.00 
Material, Bem ou Serviço para 
Distribuição Gratuita 0-1-303 96.550,00 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

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

Borba-PR 



Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 201948
Edição 1455

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 251.900,00 

 
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 875.600,00 

 

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos 
do artigo 1º, é indicado como recurso a anulação parcial das Fontes de Recurso 
nº 000 e 303 no valor de R$ 875.600,00 (oitocentos e setenta e cinco mil e 
seiscentos reais), conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 000 - RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

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

10.301.1001.2166 

Participação no Consórcio 
Intermunicipal SMU Campos Gerais 
- CIMSAMU   

748 – 3371.70.00 
Rateio pela participação em 
consórcio público 0-1-000 5.200,00 

749 – 3372.36.00 Outros Serviços de Terceiros - PF 0-1-000 600.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.002 Fundo Municipal Antidrogas   

10.301.1001.2083 
Manutenção das Atividades do 
Fundo Municipal Antidrogas   

753 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-000 8.500,00 
756 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-000 10.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 623.700,00 
 

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 
15%) – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

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

10.301.1001.1020 

Aquisição de equipamentos e 
material permanente para as 
unidades da SMS   

602 – 4490.52.00 
Equipamentos e Material 
Permanente 0-1-303 199.000,00 

    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   
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10.301.1001.2074 
Manutenção das Atividades da 
Rede de Urgência e Emergência   

683 – 3390.14.00 Diárias – Pessoal Civil 0-1-303 50.000,00 
    
12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2082 

Manutenção e Aperfeiçoamento 
dos Serviços de Saúde Mental-
CAPS   

725 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-303 2.900,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 251.900,00 
 

TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES 875.600,00 
 
Art. 3.º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º 
parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º 
inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas 
financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

 
Art. 4.º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 

 
Rubens Benck 

Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O Nº 2 6 3 5 1 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019  
 

 
 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 
2019, do Município de Telêmaco Borba, no 
valor R$ 668.000,00. 
 
 

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

 
D E C R E T A 
 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral 
de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 668.000,00 (seiscentos e 
sessenta e oito mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 000 - RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO ANTERIOR 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

06.00 
Secretaria Municipal de 
Administração   

06.004 Divisão de Recursos Humanos   

04.122.0401.2021 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Recursos Humanos   

172 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-3-000 5.000,00 
    

06.00 
Secretaria Municipal de 
Administração   

06.005 Divisão de Administração   

04.122.0401.2028 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração   

195 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-3-000 20.000,00 
    
07.00 Secretaria Municipal de Finanças   
07.002 Divisão de Administração Financeira   

04.123.0401.2031 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração Financeira   

232 – 3390.47.00 
Obrigações Tributárias e 
Contributivas 0-3-000 35.000,00 

    

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

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

Borba-PR 
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12.00 Secretaria Municipal de Saúde   
12.001 Fundo Municipal de Saúde   

10.301.1001.2158 
Manutenção de Despesas Fixas SMS 
- Água, Energia Elétrica e Telefone   

747 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-3-000 14.000,00 
    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERAVIT FINANCEIRO 74.000,00 

 
FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 

– EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.002 Divisão de Administração de Ensino   

12.122.1201.1029 

Aquisição de Equipamento e 
Material Permanente para as 
Unidades Administrativas da 
Educação   

471 – 4490.52.00 
Equipamentos e Material 
Permanente 0-1-104 81.000,00 

    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.002 Divisão de Administração de Ensino   

12.122.1201.2089 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração do Ensino   

480 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-104 20.000,00 
    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.004 Ensino Fundamental   
12.361.1201.2156 Manutenção do Ensino Fundamental   
1123 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-104 10.000,00 
    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2099 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs   

544 - 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-104 10.000,00 
    
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2157 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs/Apoio   

575 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-104 380.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 501.000,00 
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FONTE 000 - RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.001 Gabinete do Secretário - SMOSP   

15.122.1502.2120 
Manutenção da Atividades do 
Gabinete do Secretário - SMOSP   

259 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-000 37.000,00 
    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.001 Gabinete do Secretário - SMPUHMA   

15.121.1501.2117 
Manutenção das Atividades do 
Gabinete do Secretário - SMPHUMA   

930 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-000 5.000,00 
    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.002 Divisão de Urbanismo   

15.121.1501.2118 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Urbanismo   

943 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-1-000 3.000,00 
    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.004 Divisão de Habitação   

16.482.1601.2128 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Habitação   

958 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-000 3.000,00 
    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.005 Divisão de Meio Ambiente   

18.122.1801.2132 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Meio Ambiente   

967 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-000 5.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 53.000,00 
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FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 

– EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.002 Divisão de Administração do Ensino   

12.122.1201.2089 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração do Ensino   

475 - 3190.94.00 
Indenizações e Restituições 
Trabalhistas 0-1-104 40.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO 40.000,00 

 
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 668.000,00 

 

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos 
do artigo 1º, é indicado como recurso o superávit financeiro da fonte de recurso 
nº 000 no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), excesso de 
arrecadação da fonte de recurso nº 104 no valor de R$ 501.000,00 (quinhentos e 
um mil reais) e anulação parcial das fontes de recurso nº 000 e 104 no valor de 
R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), conforme demonstrativo abaixo:  

 
FONTE 000 - RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.001 Gabinete do Secretário - SMOSP   

15.122.1502.2120 
Manutenção da Atividades do 
Gabinete do Secretário - SMOSP   

252 – 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 0-1-000 8.000,00 

262 – 3391.97.00 
Aporte para Cobertura do Déficit 
Atuarial do RPPS 0-1-000 29.000,00 

    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.001 Gabinete do Secretário - SMPUHMA   

15.121.1501.2117 
Manutenção das Atividades do 
Gabinete do Secretário - SMPHUMA   

931 – 3390.33.00 
Passagens e despesas com 
Locomoção 0-1-000 4.000,00 

935 – 3390.93.00 Indenizações e Restituições 0-1-000 1.000,00 
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14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.002 Divisão de Urbanismo   

15.121.1501.2118 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Urbanismo   

939 – 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil 0-1-000 3.000,00 

    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.004 Divisão de Habitação   

16.482.1601.2128 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Habitação   

956 – 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil 0-1-000 3.000,00 

    

14.00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Habitação e 
Meio Ambiente   

14.005 Divisão de Meio Ambiente   

18.122.1801.2132 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Meio Ambiente   

965 – 3190.16.00 
Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil 0-1-000 5.000,00 

    
TOTAL DE ANULAÇÕES 53.000,00 

 
FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 

– EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.002 Divisão de Administração do Ensino   

12.122.1201.2089 
Manutenção das Atividades da 
Divisão de Administração do Ensino   

472 - 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 0-1-104 40.000,00 

    
TOTAL DE ANULAÇÃO 40.000,00 

 
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES 93.000,00 

 



Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2019 55
Edição 1455

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

Parágrafo Único. Fica alterada a programação 
financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de recurso 
constantes neste artigo. 

 
Art. 3.º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º 
parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º 
inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas 
financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 

 
Art. 4.º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 10 de 
dezembro de 2019. 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 
 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 
 
 

Rubens Benck 
Procurador Geral do Município 
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a) - Cálculo da taxa de incremento (▲)

-

x =

+ =

Telêmaco Borba-Pr, 10 de dezembro de 2019.

MARCIO ARTUR DE MATOS AGOSTINHO ROMÃO
Prefeito Municipal Contador – CRC/PR 55566/O-6

2.517.482,52∆ =

6.571.394,94

▲ = 22,36%

8.369.000,00        

∆ = 3.080.391,61

b) - Cálculo da provável arrecadação de outubro a dezembro/2019 (∆)

∆ =

22,36% 562.909,09

2.517.482,52 562.909,09 3.080.391,61

4- Receita Prevista para o Exercício Financeiro de 2019 8.369.000,00                    

▲ = 100,00%x 100    = 122,36%▲ = 
8.040.485,23

122,36%

6.571.394,94                    1- Arrecadação de janeiro a setemrto/2018
2- Arrecadação de  outubro a dezembro/2018
3- Arrecadação de janeiro a setembro/2019

2.517.482,52                    
8.040.485,23                    

2.078.986,81        

8.040.485,23                
3.080.391,61                11.120.876,84      

CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Parágrafo 3º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

FONTE 104 = EDUCAÇÃO 25 %

Especificação Valor

5- Recurso utilizado de Excesso de Arrecadação
6- Saldo disponível de Excesso de arrecadação 672.890,03           

1- Receita prevista para Exercício Financeiro de 2019
2- Arrecadação de janeiro a setembro/2019
3- Provável arrecadação de outubro a dezembro/2019
4- Provável Excesso de arrecadação do Exercício de 2019 2.751.876,84        
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

Pregão Presencial N.º 169/2019 
PROTOCOLO Nº 63139/2019 

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

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Ração para cães com os seguintes níveis de 

garantia por kg do produto: Proteína Bruta 
mínima: 21%; Extrato Etéreo entre 8% a 11%; 
Matéria Mineral máximo 11%; Matéria Fibrosa 
entre 3 e 5,5%; Cálcio máximo entre 2,0% e 
2,4%; Fósforo entre 0,6% e 1%; Umidade 
entre 9 e 12%; Com registro no Ministério da 
Agricultura. Deve ser enriquecida com 
Vitaminas, Extrato de Yucca e Prebióticos. 

MAGNUS KG 9.000 R$3,82 R$34.380,00 

2 Ração para peixe, nas seguintes 
especificações: 
Pellet tamanho 2mm a 8mm; 
Umidade máxima de 12%; 
Proteína bruta mínima: 32% a 35%; 
Extrato etéreo mínimo: 5% a 6%; 
Matéria fibrosa máxima: 5% a 6%; 
Matéria mineral máxima: 8% a 13% 
Cálcio mínimo: 1%; 
Cálcio máximo: 1,5% a 3,0%; 
Vitamina "C" mínimo: 300 a 450mg/kg; 
Cloreto de sódio (sal comum); 
Farelo de arroz; 
Farelo de soja; 
Farinha de carne e ossos; 
Composição básica; Agrobacterium 
Tumefaciens; Bacillus Thuringiensis; 
Streptomyces Viridochromogenes, Zea Mays, 
Arabidopsis Thaliana. 
Embalagem extrusada com 25kg. 

ACQUA 
FISH 

UN 9.000 R$2,70 R$24.300,00 

TOTAL R$58.680,00 
 

  
 

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
 

 
ITENS DESERTOS 

Nenhum Item Deserto 
 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$58.680,00 
 

Telêmaco Borba, 11 de dezembro de 2019. 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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