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

notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do 
cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso 
contra a infração junto à TBTRAN - TELÊMACO BORBA até 03/04/2020, o 
qual será remetido à JARI para julgamento. 
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

AZB7022  279150NIC0002420  12/02/2020  50020  R$ 195,23

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

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de   12 E 13 de Fevereiro de 2020. 

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

12.02
AAC2259, GMX7872, MGQ7798, CNT3094, BAG4496, APA1H24, BAQ6809, 
BDV9F74, ACG0788, AVL0631, AVP6170, BAR1917, AWN5H70, KKE2139, 
ALJ6599, ARI4718, ALS0F32, AXV0F76, AYR4289.

13.02
ARV9770, AZS7148, ATV7388, MIO6300, BAI4J72, CEF1654, AHK2286, 
AUZ3E82, AFP4999, QUE3367, AVZ1153, AYQ6C85, AZS8G94, AFZ9366, 
BDB2C53.

Telêmaco Borba, 14 de Fevereiro 2020.

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 01/2020
Pregão Presencial Nº. 177/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA
Objeto SERVIÇO E FORNECIMENTO E 

EQUIPAMENTO PARA O CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURANÇA

Valor R$ 1.151.780,77
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

Ata de Registro de Preços N°. 02/2020
Pregão Presencial Nº. 177/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado SUPERAR EIRELI EPP

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 6531/2020
PROCESSO DE DISPENSA N.º: 04/2020
OBJETO:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 

TELEFONES CELULARES
FORMA DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após a NF
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses
CREDOR: S. M. OLIVEIRA ACESSÓRIOS PARA CELULARES LTDA
CNPJ N.º: 05.507.528/0001-75
VALOR GLOBAL: R$ 3.714,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA

208 06.005.04.122.0401.2028.3390.39 000 PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com 
fundamento no art. 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, em consonância com 
o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos. 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, 14 de fevereiro de 2020.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º 28/2020
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 12/2020
Protocolo Nº 4122/2020
Data 11/02/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada T B PRODUÇÕES LTDA
Objeto CONTRATAÇÃO DE SHOW COM THIAGO 

BRADO PARA O EVENTO CARNAVAL CRISTÃO 
ALEGRA-TE

Valor R$ 36.000,00
Prazo de Vigência 02 (dois) meses
Prazo de Execução 24/02/2020
Dotação 50-02.001.04.244.0402.2033.3390.39-000

Contrato N.º 29/2020
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 13/2020
Protocolo Nº 4123/2020
Data 11/02/2020

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 08/2020
Pregão Presencial Nº. 187/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado MARCELO ZOMOVSKEI EIRELI ME
Objeto AQUISIÇÃO DE FRIOS, EMBUTIDOS E 

LATICINIOS
Valor R$ 152.804,00
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 27/2020
Pregão Presencial Nº. 170/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA 

LTDA
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 48.700,00
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

Ata de Registro de Preços N°. 28/2020
Pregão Presencial Nº. 170/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado NEVERTON RODRIGUES DA SILVA AUTO 

ELÉTRICA EIRELI
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E PESADOS COM 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Valor R$ 45.760,00
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada ACORDE PRODUÇÕES E EDIÇÕES EIRELI
Objeto CONTRATAÇÃO DE SHOW COM DIEGO 

FERNANDES PARA O EVENTO: “CARNAVAL 
CRISTÃO ALEGRA-TE”

Valor R$ 19.500,00
Prazo de Vigência 02 (dois) meses
Prazo de Execução 25/02/2020
Dotação 50-02.001.04.244.0402.2033.3390.39-000

Contrato N.º 30/2020
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 14/2020
Protocolo Nº 4121/2020
Data 11/02/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

LTDA
Objeto CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA 

ROSA DE SARON PARA O EVENTO: “CARNAVAL 
CRISTÃO ALEGRA-TE”

Valor R$ 36.000,00
Prazo de Vigência 02 (dois) meses
Prazo de Execução 23/02/2020
Dotação 50-02.001.04.244.0402.2033.3390.39-000

Contrato N.º 33/2020
Processo Licitatório INEXIGIBILIDADE Nº 15/2020
Protocolo Nº 6202/2020
Data 13/02/2020
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada RIDAN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Objeto SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE 

ANÁLISES CLÍNICAS
Valor R$ 720.000,00
Prazo de Vigência 12 (doze) meses
Prazo de Execução 12 (doze) meses
Dotação 669-12.001.10.301.1001.2071.3390.39-494
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Objeto SERVIÇO E FORNECIMENTO E 
EQUIPAMENTO PARA O CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURANÇA

Valor R$ 141.138,72
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

Ata de Registro de Preços N°. 03/2020
Pregão Presencial Nº. 177/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM 

INFORMATICA LTDA
Objeto SERVIÇO E FORNECIMENTO E 

EQUIPAMENTO PARA O CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURANÇA

Valor R$ 945.000,00
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

Ata de Registro de Preços N°. 04/2020
Pregão Presencial Nº. 177/2019
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado NET TELECOM INFORMATICA LTDA
Objeto SERVIÇO E FORNECIMENTO E 

EQUIPAMENTO PARA O CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURANÇA

Valor R$ 3.340.486,79
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

                             P O R T A R I A Nº 4 3 3 0 
 

 
 
Nomear fiscal de contrato 
 
 
 
 
 

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

 
R E S O L V E 

Art. 1º Nomear, a servidora GLAZIELI DE PAULA SIQUEIRA, 

matrícula 10.794, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria 

Convencional, fiscal do contrato abaixo, conforme segue: 

Contrato Licitação Contratada Objeto Gestor do 
Contrato 

079/2018 
Pregão 
Presencial nº 
34/2018 

CIDATEC 
TECNOLOGIA E 
SISTEMA LTDA.  

Prestação de 
serviços de 
levantamento 
Topográfico 
Planimétrico 
Cadastral 

Josemir Zanetti 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e 

revoga as disposições em contrário. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de 
fevereiro de 2020. 
 

 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

 
Rubens Benck 

Procurador Geral do Município 

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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CONSELHO TUTELAR - TELÊMACO BORBA - PARANÁ 
AV: 15 de Novembro, s/nº - Centro – Praça da Casa da Cultura – 

CEP: 84.265-400. 
Fone: (42) 3904-1618 - (42) 9 9972-0167 

Email: conselhotutelartb@gmail.com 
Lei Federal nº 8069/90 Lei Municipal nº 2215/2018 

 “CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA”  
 

 
    REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR – TELÊMACO BORBA  
 
 
 
 
 
 
                                                                           Súmula: Dispõe sobre o Regimento  

Interno para disciplina e 

funcionamento do Conselho 

Tutelar do Município de 

Telêmaco Borba/PR. 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 1º - O Conselho Tutelar do Município de Telêmaco Borba, Lei Municipal nº 2215/2018 

que revogou a Lei 1673/2008, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos Direitos das Crianças e dos 

adolescentes, definidos na Lei nº 8.069/90 de 13 Julho de 1990, que entrou em vigor no 

dia 14 de Outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo 1º - O Conselho Tutelar é um órgão público, criado por Lei que integra 

definitivamente o conjunto das instituições brasileiras, estando, portanto, sujeito ao 

ordenado Jurídico do País e que, em suas decisões, tem autonomia para desempenhar 

as atribuições que lhe são confiadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que o 

instituiu. 
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Parágrafo 2º - O Conselho Tutelar é órgão não jurisdicional, isto é, ele não integra o 

Poder Judiciário. Exerce função de caráter administrativo, dependendo da órbita do Poder 

Executivo a quem fica vinculado para os efeitos administrativo.  

 

§ 1º - Conforme o Art.4º - Resolução 170 CONANDA - A Lei Orçamentária Municipal ou 

do Distrito Federal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação específica para 

implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o 

processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação 

continuada e execução de suas atividades.  

 

§ 2 º - Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas:  

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax, 

entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares;  

b) formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;  

c) custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, 

inclusive diárias e transporte, quando necessário deslocamento para outro município; 

d) espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio de aquisição, seja 

por locação, bem como sua manutenção;  

e) transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua 

manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio; e  

f) processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.  

 

§ 3º - Na hipótese de inexistência de Lei local que atenda os fins do caput ou de seu 

descumprimento, o Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o Conselho Tutelar ou qualquer cidadão poderá requerer aos Poderes 

Executivo e Legislativo, assim como ao Ministério Público competente, a adoção das 

medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

 

§ 4º - A gestão orçamentária e administrativa do Conselho Tutelar ficará, 

preferencialmente, a cargo do Gabinete do Prefeito ou ao Governador, no caso do Distrito 

Federal.  
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§ 5º - Cabe ao Poder Executivo garantir quadro de equipe administrativa permanente, 

com perfil adequado às especificidades das atribuições do Conselho Tutelar.   

 

§ 6º - O Conselho Tutelar requisitará os serviços nas áreas de educação, saúde, 

assistência social, entre outras, com a devida urgência, de forma a atender ao disposto no 

artigo 4º, parágrafo único, e no artigo 136, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.069, de 1990.  

 

§ 7º - Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal ou do Distrito Federal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer fins que não sejam destinados à 

formação e à qualificação funcional dos Conselheiros Tutelares. 

 

§ 8º - No âmbito de suas decisões não se subordina a outros órgãos. As decisões do 

Conselho Tutelar, desde que proferida de forma colegiada e no âmbito de suas 

atribuições, tem eficácia imediata e suas decisões só poderão ser revistas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse art. 137, Lei 8.069/90. 

 

Parágrafo 3º - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, haverá no 

município, no mínimo um Conselho Tutelar composto por cinco membros, eleitos pela 

comunidade local para mandato de quatro anos, permitida recondução por novo processo  

seletivo conforme a Lei nº 1783 de 2019. 

 

Parágrafo 4º - A natureza deste serviço público relevante, prestado pelo Conselho 

Tutelar, cujo efetivo exercício estabelece presunção de adoneidade moral art. 135, Lei 

8.069/90. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 

 

Art. 2º - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional 

encarregado pela sociedade local, de zelar pelo cumprimento dos Direitos das Crianças e 

dos Adolescentes, definidos na Lei 8.069/90 da Constituição Federal. 



Telêmaco Borba, 14 de fevereiro de 2020 6
Edição 1483

CONSELHO TUTELAR - TELÊMACO BORBA - PARANÁ 
AV: 15 de Novembro, s/nº - Centro – Praça da Casa da Cultura – 

CEP: 84.265-400. 
Fone: (42) 3904-1618 - (42) 9 9972-0167 

Email: conselhotutelartb@gmail.com 
Lei Federal nº 8069/90 Lei Municipal nº 2215/2018 

 “CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA”  
 

 
 

Art. 3º - São atribuições do Conselho Tutelar: 

I – atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e105, aplicando 

medidas relacionadas no art. 101 de I á VII, da Lei nº 8.069/90; 

 

II – atender e aconselhar pais ou responsáveis nas mesmas hipóteses acima relacionadas 

no art. 129, I á VII da lei nº 8.069/90; 

 

III – fiscalizar as entidades de atendimento de crianças e adolescentes situadas no 

município e os programas por estes executados, conforme art. 95 da Lei 8.069/90, 

devendo atestar seu adequado funcionamento perante o Conselho Municipal dos direitos 

das Crianças e do Adolescente, sempre que solicitado (CF., art. 90, §3º, inciso II, da Lei 

nº 8.069/90), sem prejuízo de, em caso de irregularidades, efetuar imediata comunicação 

a este e também representar à autoridade judiciária no sentido da instauração de 

procedimento judicial específico visando sua apuração, nos moldes do previsto nos arts. 

191 a 193, do mesmo Diploma Legal;  

 

IV - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:  

a) requisitar, junto à Secretaria ou Departamento Municipal competente, serviços públicos 

nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;  

b) representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento injustificado de 

suas deliberações, propondo a instauração de procedimento judicial por infração ao 

disposto no art. 249, da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo de outras medidas administrativas 

e/ou judiciais, no sentido da garantia das prerrogativas do Conselho Tutelar e da proteção 

integral das crianças, adolescentes e/ou famílias atendidas;  

 

V - encaminhar ao Ministério Público, notícia de fato que constitua infração administrativa 

ou penal contra os direitos da criança e do adolescente (arts. 228 a 258, da Lei n° 

8.069/90), inclusive quando decorrente das notificações obrigatórias a que aludem os arts. 

13 e 56, inciso I, da Lei nº 8.069/90;  
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VI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do 

poder familiar, sempre que constatar a ocorrência das situações previstas nos arts. 1637 

e 1638, do Código Civil, depois de esgotadas as possibilidades de manutenção da criança 

ou adolescente em sua família de origem (cf. arts. 24, 136, inciso XI e par. único e 201, 

inciso III, da Lei nº 8.069/90);  

 

VII - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência (art. 148 da Lei n° 

8.069/90);  

 

VIII - representar ao Juiz da Infância e da Juventude nos casos de infração administrativa 

às normas de proteção à criança ou adolescente, para fim de aplicação das penalidades 

administrativas correspondentes (arts. 194 e 245 a 258-B, da Lei n° 8.069/90);  

 

IX - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as previstas no 

art. 101, de I a VI, da Lei n° 8.069/90, para o adolescente autor de ato infracional, com 

seu encaminhamento aos serviços públicos e programas de atendimento 

correspondentes; 

 

 X - expedir notificações;  

 

XI - requisitar, junto aos cartórios competentes as segundas-vias das certidões de 

nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessários;  

 

Art. 4º - Sempre que necessário os membros do Conselho Tutelar deverão orientar a 

todos que, na forma do disposto no art. 236, da Lei nº 8.069/90, constitui crime, punível de 

06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, impedir ou embaraçar a ação de membro 

do Conselho Tutelar, no exercício de atribuição prevista no referido Diploma Legal, 

podendo, a depender da situação, requisitar o concurso da força policial e mesmo dar voz 

de prisão àqueles que incorrerem na prática ilícita respectiva. 

 

CAPÍTULO III  

DA COMPETÊNCIA 
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Art. 5º - O Conselho Tutelar é competente para atender qualquer criança ou adolescente 

em situação de risco, cujos pais ou responsável tenham domicílio na área territorial 

correspondente ao município de Telêmaco Borba (cf. arts. 138 c/c 147, inciso I, da Lei nº 

8.069/90). 

 

§ 1° - Quando os pais ou responsável forem desconhecidos, já falecidos, estiverem em 

local ignorado, é competência o Conselho Tutelar do local em que se encontra a criança 

ou adolescente (cf. arts. 138 c/c 147, inciso II, da Lei nº 8.069/90); 

 

§ 2° - Tratando-se de criança ou adolescente cujos pais ou responsável tenham domicílio 

em outro município, realizado o atendimento emergencial, o Conselho Tutelar, 

comunicará o fato às autoridades competentes daquele local; 

 

§ 3° - O encaminhamento da criança ou adolescente para município diverso somente será 

concretizado após a confirmação de que seus pais ou responsável são de fato lá 

domiciliados, devendo as providências para o recâmbio ser providenciadas pelo órgão 

público responsável pela assistência social do município de origem da criança ou 

adolescente, cujos serviços podem ser requisitados pelo Conselho Tutelar local, na forma 

prevista no art. 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90; 

 

§ 4º - Em nenhuma hipótese o recâmbio da criança ou adolescente a seu município de 

origem, ou a busca de uma criança ou adolescente cujos pais sejam domiciliados no 

município de Telêmaco Borba, e se encontre em local diverso, ficará sob a 

responsabilidade do Conselho Tutelar, ao qual incumbe apenas à aplicação da medida de 

proteção correspondente (art. 101, inciso I, da Lei nº 8.069/90), com a requisição, junto ao 

órgão público competente, dos serviços públicos necessários à sua execução (cf. art. 136, 

inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90); 

 

§ 5º - Com o retorno da criança ou adolescente que se encontrava em município diverso, 

antes de ser efetivada sua entrega a seus pais ou responsável, serão analisadas, se 

necessário com o auxílio de profissionais das áreas da psicologia e assistência social, as 
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razões de ter aquele deixado à residência destes, de modo a apurar a possível ocorrência 

de maus tratos, violência ou abuso sexual, devendo, conforme o caso, se proceder na 

forma do disposto no art. 3º, deste Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 

 

Art. 6º - O Conselho Tutelar será composto por cinco (5) membros, vedadas deliberações 

com número inferior, sob pena de nulidade de atos praticados. 

 

§ 1º - Será escolhido um sufrágio universal e direto, conforme Lei Municipal nº 2215/2018 

cujo processo de escolha será organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público. 

 

§ 2º - Será escolhido no mesmo pleito para o Conselho Tutelar o número mínimo de cinco 

(5) suplentes, ocorrendo vacância de cargo, assumirá o suplente que tiver o maior número 

de votos, no caso de empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve 

melhor desempenho na prova de conhecimentos. 

 

§ 3º - No caso de ausência de suplente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, deverá em qualquer tempo realizar processo de escolha suplementar 

para o preenchimento as vagas. 

 

Art. 7º - Os candidatos a membros do Conselho Tutelar devem seguir requisites previstos 

no art. 133 da Lei 8.069/90 e art. 55 da lei Municipal nº 2215/2018. 

 

Art. 8º - Para os membros do Conselho Tutelar que pretendam concorrer ao pleito 

eleitoral (Legislativo e Executivo), estes devem se desincompatibilizar de sua função e, 

neste caso o processo se dará por meio de renúncia ao cargo, sendo vedado o retorno à 

função de conselheiro tutelar após o pleito. 

 



Telêmaco Borba, 14 de fevereiro de 2020 10
Edição 1483

CONSELHO TUTELAR - TELÊMACO BORBA - PARANÁ 
AV: 15 de Novembro, s/nº - Centro – Praça da Casa da Cultura – 

CEP: 84.265-400. 
Fone: (42) 3904-1618 - (42) 9 9972-0167 

Email: conselhotutelartb@gmail.com 
Lei Federal nº 8069/90 Lei Municipal nº 2215/2018 

 “CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA”  
 

 
Art. 9 - De acordo com o art. 46 – Resolução 170 CONANDA - As penalidades de 

suspensão do exercício da função e de destituição do mandato poderão ser aplicadas ao 

Conselheiro Tutelar nos casos de descumprimento de suas atribuições, prática de crimes 

que comprometam sua idoneidade moral ou conduta incompatível com a confiança 

outorgada pela comunidade.  

Parágrafo Único. De acordo com a gravidade da conduta ou para garantia da instrução 

do procedimento disciplinar, poderá ser determinado o afastamento liminar do 

Conselheiro Tutelar até a conclusão da investigação. Sendo que para tanto deve ser 

realizado sindicância e/ou processo administrativo, assegurando-se a imparcialidade dos 

responsáveis pela apuração e o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

 § 1º - As conclusões da sindicância ou processo administrativo deverão ser remetidas ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que em plenária, deliberará 

acerca da adoção das medidas cabíveis. 

I – Advertência; 

II – Suspensão, não remunerada, de um a três meses; e 

III – Destituição da função. 

 

§ 2º - Deverá ser notificado também o Ministério Público a violação cometida pelo 

Conselheiro Tutelar que constituir ilícito penal, para as providências legais cabíveis. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  

 

Art. 10 – O Conselho Tutelar funcionará ininterruptamente, mantendo expediente em dias 

uteis de preferência do horário adotado pela Prefeitura Municipal, das 8h ás 11h30min 

das 13h ás 17h30min, de Segunda á Sexta, permanecendo em plantão nos demais 

horários, aos sábados, domingos e feriados, mediante escala de plantões. 

 

Art. 11º - As reuniões do Conselho Tutelar deverão ser realizadas semanalmente, de 

acordo com o horário estabelecido pelo presidente. 
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§ 1º - As reuniões ordinárias serão as sexta feira, no período da tarde, será fechada a 

sede para atendimento ao público, apenas sendo atendidos casos de emergência pelo 

plantonista do dia. 

 

 § 2º - De cada sessão lavrar-se-á uma ata simplificada, assinada pelos Conselheiros 

presentes, como o resumo dos assuntos tratados e das deliberações tomadas. 

 

§ 3º - As sessões objetivarão a discussão e resolução dos casos, planejamento e 

avaliação de ações e análise da prática, buscando sempre aperfeiçoar o atendimento a 

população; 

 

§ 4º - Em caso de empate nas decisões, caberá ao Presidente o voto de desempate. 
 

Art. 12 – Das decisões tomadas pela maioria dos Conselheiros (colegiado) serão essas 

aplicadas, caso haver discordância da minoria será lavrado ata, e se constatado interesse 

pessoal para a negativa da assinatura o caso será encaminhado para avaliação do 

CMDCA. 

 

§ 1º - Quando houver reunião para discussão de caso e o Conselheiro discorde da 

decisão da maioria, deverá apresentar justificativa plausível e não apenas discordar por si 

só, devendo apresentar uma ideia melhor para solução do caso devendo constar em ata. 

 

§ 2º - As reuniões deverão ter no mínimo três conselheiros. 
 

Art. 13 – Para decidir as medidas a serem aplicadas á criança e ao adolescente, seus 

pais ou responsáveis, o Conselho Tutelar atuará necessariamente de forma conjunta 

(colegiado), discutindo casos mais complexos, após verificação já ter sido realizada pelo 

conselheiro encarregado. 

Parágrafo Único – As demais atribuições poderão ser executadas pelo Conselheiro 

encarregado de cada caso. Contudo, que os documentos mais importantes, como as 

requisições de serviço públicos e as eventuais representações ao Juiz por 

descumprimento injustificado de suas requisições e informações de infrações penais e 
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administrativas contra o direito da criança e do adolescente ao Ministério Público (Art. 

136, II, alínea “a” e “b” e inciso IV da Lei 8.069/90) sejam assinadas por no mínimo três 

Conselheiros. 

 

Art. 14 – O Conselheiro Tutelar, ao receber qualquer notícia de criança ou adolescente 

em situação e risco eminente (estupro de vulnerável, agressão física e abandono de 

incapaz) será feito a verificação imediata, solucionando e concluindo, caso haver 

necessidade para dar prosseguimento deverá comparecer no dia seguinte para concluir o 

caso. 

Parágrafo Único – Concluída a verificação, o Conselheiro encarregado fará um relatório 

do caso, registrando as principais informações colhidas, as providências já adotadas, as 

conclusões e as medidas de proteção aplicáveis ao infante (art. 101, Lei 8.069/90), bem 

como, as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis (art. 129, Lei 8.069/90) além de 

ouras iniciativas e providência que o caso requer; cabe ao Conselheiro encarregado do 

caso cuidar da imediata execução de medidas, requisições e providências definidas pelo 

plenário, comunicando-se expressamente aos interessados, expedindo as 

correspondências necessárias. 

 

Art. 15 – O colegiado está submetido à escala de plantão: 

a) O Conselheiro plantonista não sairá da sede, ficando responsável pelos 

atendimentos do dia, em receber todos os documentos/correspondências e 

encaminha-las aos respectivos responsáveis, solucionar casos novos e “casos de 

família” (arquivos sem responsável específico) e as orientações por telefone. 
b) Ao apoio compete ajudar no atendimento quando estiver acúmulo de pessoas 

(mais de três), que anotará os dados e posteriormente passará para o Conselheiro 

plantonista. 
c) Ao responsável pelo atendimento externo (carro), deverá verificar as situações 

graves como: estupro de vulnerável, agressão física, abandono de incapaz, o qual 

fará os procedimentos cabíveis e encaminhará o caso e documentos incluindo 

relatório de atendimento para o plantonista. Também será o dia para realizar suas 

visitas de acompanhamento de casos. 
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Art. 16 – Em casos de viagem do Conselheiro plantonista, quem deve assumir a 

responsabilidade do dia será o apoio. 

a) Se a viagem for programada, o apoio deve assumir às 8h e cumprir normalmente 

conforme o art. 14, alínea “a” desse Regimento, sendo o que folga no dia seguinte. 

b) Caso a viagem surja de repente, o apoio independente do horário assumirá o 

plantão e permanecerá ate ás 8h do dia seguinte, sendo assim o que gozará da 

folga. 

c) Em caso de viagem que finde até ao meio dia o plantonista assumirá o restante do 

plantão. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Seção I – Da estrutura administrativa do Conselho Tutelar 

 

Art. 17 – O Conselho Tutelar de Telêmaco Borba conta com a seguinte estrutura 

administrativa: 

I – Presidência 

II – Secretário 

III- Conselheiros Tutelares 

 

Seção II – Da Diretoria 

 

Art. 18 – O Conselho Tutelar elegerá, dentre o membros que compõem, um presidente e 

um secretário. 

 

§ 1º – O mandato do presidente e do secretário será de seis (06) meses, permitido uma 

(1) recondução aos cargos respectivos. 

 

§ 2º - Na ausência ou impedimento do presidente, na direção dos trabalhos e demais 

atribuições, serão exercidas pelo secretário. 
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Art. 19 – As candidaturas aos cargos de presidência serão manifestadas verbalmente 

pelos próprios conselheiros, perante os demais, na última sessão ordinária realizada 

antes do término do mandato da diretoria em exercício, em voto aberto, prevalecerá o 

resultado do voto da maioria, sendo também votado para o secretário. 

 

Seção III – Da Presidência 

 

Art. 20 – São atribuições do Presidente: 

I – coordenar as sessões plenárias, participando das discussões e votações;  

 

II – convocar as sessões extraordinárias;  

 

III - representar o Conselho Tutelar em eventos e solenidades ou delegar a sua 

representação a outro conselheiro; 

 

IV – assinar documento oficial do Conselho Tutelar;  

 

V – zelar pela fiel aplicação e respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, por todos 

os integrantes do Conselho Tutelar; 

 

VI – participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, levando ao conhecimento deste os casos de ameaça ou violação de direitos 

de crianças e adolescentes que não puderam ser solucionados em virtude de falhas na 

estrutura de atendimento no município, efetuando sugestões para melhoria das condições 

de atendimento, seja através da adequação de órgãos e serviços públicos, seja através 

de criação e ampliação de programas de atendimento, nos moldes do previsto nos arts. 

88, inciso III, 90, 101 e 129, da Lei nº 8.069/90; 

 

VII – enviar mensalmente ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do 

Adolescentes a relação de frequência e as escala de plantões dos Conselheiros; 
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VIII - comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao 

Ministério Público os casos de violação de deveres funcionais e/ou suspeita da prática de 

infração penal por parte dos membros do Conselho Tutelar, prestando as informações e 

fornecendo os documentos necessários; 

 

IX - encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente os 

pedidos de licença dos membros do Conselho Tutelar, com as justificativas devidas; 

 

X - encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, até o 

dia 31 (trinta e um) de janeiro de cada ano a escala de férias dos membros do Conselho 

Tutelar e funcionários lotados no Órgão; 

 

XI - exercer outras atribuições, necessárias para o bom funcionamento do Conselho. 

 

XII - redistribuir entre os Conselheiros os casos não resolvidos nas hipóteses de 

afastamento do responsável por licença de saúde, ou quando este se der por impedido ou 

suspeito; 

 

XIII - registrar a frequência mensal dos Conselheiros ao expediente normal e aos 

plantões; 

 

Seção IV – Da Secretaria: 

 

Art. 21 – Ao Secretário compete, com auxílio dos funcionários lotados no Conselho 

Tutelar: 

 

I – zelar para que os casos recepcionados pelo Conselho Tutelar sejam devidamente 

formalizados em livro ou ficha apropriada, com anotação de dados essenciais à sua 

verificação e posterior solução; 

 

II - preparar, junto com o Presidente, a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias; 
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III - secretariar e auxiliar o Presidente, quanto à realização das sessões, lavrando as atas 

respectivas; 

 

IV - elaborar, mensalmente, a escala de plantão e de visitas às entidades de atendimento 

existentes no município; 

 

V - solicitar com a antecedência devida, junto à Secretaria competente, o material de 

expediente necessário ao contínuo e regular funcionamento do Conselho Tutelar. 

 

Seção V – Do Conselheiro Tutelar: 

 

Art. 22 – A cada Conselheiro Tutelar compete, entre outras atividades: 

 

I - proceder sem delongas à verificação dos casos (estudo da situação pessoal, familiar, 

escolar e social) que lhe sejam distribuídos, tomando desde logo as providências de 

caráter urgente, preparando sucinto relatório, escrito em relação a cada caso para 

apresentação à sessão do Plenário, cuidando da sua execução e do acompanhamento 

até que se complete o atendimento; 

 

II - participar do rodízio de distribuição de casos, realização de diligências, fiscalização de 

entidades e da escala de plantão, comparecendo à sede do Conselho nos horários 

previstos para o atendimento ao público; 

 

III - auxiliar o Presidente e o Secretário nas suas atribuições específicas, especialmente 

na recepção de casos e atendimento ao público; 

 

IV - discutir, sempre que possível, com outros Conselheiros as providências urgentes que 

lhe cabem tomar em relação a qualquer criança ou adolescente em situação de risco, 

assim como sua respectiva família; 
 

V - discutir cada caso de forma serena, respeitando às eventuais opiniões divergentes de 

seus companheiros de trabalho; 
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VI - tratar com respeito e urbanidade os membros da comunidade, principalmente as 

crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e a condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento; 

 

VII - visitar a família de criança ou adolescente cuja verificação lhe couber; 

 

VIII - executar outras tarefas que lhe forem destinadas na distribuição interna das 

atribuições do órgão. 

Parágrafo Único – É também dever do Conselheiro Tutelar declarar-se impedido de 

atender ou participar da deliberação de caso que envolva amigo íntimo, inimigo, cônjuge, 

companheiro(a), parente seu ou do cônjuge ou companheiro(a) até o terceiro (3º) grau, ou 

suspeito sempre que tiver algum interesse na causa. 

 

Art. 23 – É expressamente vedado ao Conselheiro Tutelar: 

 

I – usar da função em benefício próprio;  

 

II – romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar que integre; 

 

III - manter conduta incompatível com o cargo que ocupa ou exceder-se no exercício da 

função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi conferida; 

 

IV – aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho Tutelar;  

 

VI – deixar de cumprir o plantão de acordo com a escala previamente estabelecida; 

 

VII – exercer outra atividade, incompatível com o exercício do cargo, nos termos da Lei;  

 

VIII – receber, em razão do cargo, qualquer verba a título de honorários, gratificações, 

custas, emolumentos, diligências. 
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CAPÍTULO VI 

SERVIÇOS AUXILIARES 

 

Art. 24 – Caberá ao Conselho Tutelar, como serviços auxiliares, um(a) auxiliar 

administrativo(a), motorista e funcionário(a) para serviços gerais, em conformidade com 

art. 4, §4º da Resolução 170 – CONANDA. 

Parágrafo Único – Os funcionários enquanto á disposição do Conselho Tutelar ficam 

sujeitos à coordenação e a orientação do Presidente. 

 

Art. 25 – Aos serviços gerais compete, além de outras tarefas, manter o asseio do 

ambiente e cuidar de serviços de copa. 

 

Art. 26 – Aos serviços de transporte cabe: 

a) A condução dos Conselheiros Tutelares; 

b) A entrega de documentos em geral; 

c) Zelo com a documentação; 

d) Manter o asseio do veículo e abastecido; 

e) Sigilo nos casos atendidos pelo Conselho Tutelar. 

 

Art. 27 – Aos serviços de auxiliar administrativo compete: 

a) Atendimento ao público e registro de presença dos usuários. 

b) Recebimento e protocolo de entrada de documento/correspondência. 

c) Organização da recepção. 

d) Organização de arquivos. 

e) Serviços de telefonia 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28 – O presente regimento Interno poderá ser alterado por dois terços (2/3) dos 

membros do Conselho Tutelar de Telêmaco Borba, em sessão extraordinária designada 

especificamente para este fim, da qual será feita a comunicação ao Conselho Municipal 
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dos Direito da Criança e do Adolescente, Ministério Público e Poder Judiciário, assim 

como dada ampla publicidade à população local. 

 

§ 1º - As propostas de alteração serão encaminhadas a coordenação do Conselho Tutelar 

pelos próprios Conselheiros. 

 

Art. 29 – As situações omissas no presente Regimento serão resolvidas pela plenária do 

próprio Conselho Tutelar, decidida pela maioria e acatada pelos demais. 

 

Art. 30 – Este Regimento Interno entrará em vigor após encaminhado ao Conselho 

Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Telêmaco Borba e devidamente 

publicado pela Imprensa Oficial do Município. 

Parágrafo Único – Cópia integral desde Regimento Interno será afixada na sede do 

Conselho Tutelar, para conhecimento do público em geral. 

 

 

                                                                          Telêmaco Borba, 17 de Janeiro de 2020. 

 
 
Regimento Interno elaborado pelos Conselheiros Tutelares: 

 

 

Francieli Xavier 
Presidente 
 
 
Luiz Antônio de Oliveira Marcondes 
Secretário 
 
 
Paulo Roberto de Oliveira 
Conselheiro Tutelar 
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CONSELHO TUTELAR - TELÊMACO BORBA - PARANÁ 
AV: 15 de Novembro, s/nº - Centro – Praça da Casa da Cultura – 

CEP: 84.265-400. 
Fone: (42) 3904-1618 - (42) 9 9972-0167 

Email: conselhotutelartb@gmail.com 
Lei Federal nº 8069/90 Lei Municipal nº 2215/2018 

 “CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA”  
 

 
 
Cassiana Lima da Silva 
Conselheira Tutelar 
 
 
 
Lidyane Verônica de Souza Ribeiro 
Conselheira Tutelar 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Lei Municipal nº 2215/2018 que alterou as Leis nº 848/1990, 1231/1999 e 1673/2008 
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 02/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
 
Súmula: Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Tutelar.  
 

Conforme estabelece o Art. 50, § 2º: Após a deliberação do CMDCA, prevista 
no caput deste artigo, serão elaborados pelo Conselho Tutelar, no prazo de trinta 
dias contados da data da posse, o respectivo regimento interno, fixando as regras de 
rotina, dos serviços e demais regras que incluam informações acerca do sistema de 
escalas e folgas do colegiado, submetendo-os após, ao CMDCA e ao Ministério 
Público, para apreciação e posterior publicação no Boletim Oficial do Município. 

 
O Regimento Interno apresenta as atribuições e competências, bem como, 

estabelece a composição, organização e escolha dos conselheiros tutelares, entre 
outras disposições. O documento foi protocolado junto ao CMDCA na data de 21 de 
janeiro de 2020 e aprovado na reunião ordinária ocorrida na data de 12 de fevereiro 
de 2020. 

 
Assim, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal nº 

2215/2018, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Tutelar. 

 
 
 
 
 
 
 

Flavia Bueno da Luz 
Presidente CMDCA/TB 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 03/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da transferência do veículo Fiat Uno / AM-
88 da Secretaria Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos. 

Durante a reunião ordinária ocorrida na data de 12 de fevereiro de 2020, 
apresentou-se que o veículo foi adquirido através de recurso do Fundo 
Estadual – FIA/PR, no ano de 2010, através da Deliberação nº 007/2009 – 
Programa “Liberdade Cidadã” (CEDCA/PR).  

Justificou-se que por conta da renovação da frota da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e da necessidade apresentada por parte da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, entende-se pela transferência dos 
veículos mais antigos.  

Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso 
de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 2215/2018,   

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar a transferência do veículo Fiat Uno / AM-88 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social para a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos.  

 

 

 
 

Flavia Bueno da Luz 
Presidente CMDCA/TB 
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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 182/2019 

 
PROTOCOLO Nº 62142/2019 

 
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: 
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
22 Foco clinico ambulatorial com 

as seguintes especificações 
mínimas: 
Com refletor parabólico; 
Com lâmpada de LED (luz fria 
e branca), com potência de 5 
Watts, com foco concentrado; 
Luminosidade de 400 lumens; 
Durabilidade 30.000 horas; 
Com haste superior flexível em 
aço cromado,  
Com ajuste de altura de 1,10 a 
1,35 m; 
Base com 04 rodízios 
multidirecionais com diâmetro 
de 2"; 
Com interruptor elétrico 
liga/desliga; 
Bivolt. 
Deverá acompanhar o 
produto: lâmpada de LED com 
potência de 5 Watts, cabo 
elétrico com 2,0 metros de 
comprimento e manual de 
instruções em português. 

METALIC 
MEDICAL 

UN 10,0000 R$595,00 R$5.950,00 

24 Maca clínica Infantil, com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Estrutura tubular em aço 
redondo na cor branca; 
Leito estofado revestido em 
courvim, lavável,  na cor preta; 
Cabeceira reclinável em 
quatro posições através de 
cremalheira; 
Trava em "H"; 
Pés com ponteiras plásticas; 
Pintura eletrostática a pó 
epóxi. 
Nas medidas (CxAxL) 
150x80x50 cm. 

METALIC 
MEDICAL 

UN 4,0000 R$600,00 R$2.400,00 

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
7 Bisturi eletrônico com as 

seguintes especificações 
mínimas: 
Portátil; 
Microprocessado com controle 
totalmente digital; 
Circuito de corte: 
corte/blend/coagulação; 

EMAI UN 2,0000 R$4.327,00 R$8.654,00 
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Com alça para transporte; 
Potência: 100W; 
Frequência: 400kHz; 
Sinalização audiovisual; 
Painel a prova de líquidos; 
Com seleção de funções; 
Alimentação: 110/220 Volts 
(comutação automática) - 
50/60Hz; 
Produto com Registro na 
ANVISA. 

HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
17 Cama hospitalar Fowler nas 

seguintes especificações 
mínimas: Nas seguintes 
especificações mínimas:Cor 
branca;Fabricada em tubos de 
aço esmaltado;Cabeceira e 
peseira em tubos de aço 
redondo de 1.1/4" x 1,5 mm de 
espessura;Estrado em chapa 
de aço nº 20, com reforço em 
ferro chato de 3/4 x 
3/16.Tratamento anti-
ferruginoso, acabamento em 
pintura eletrostática a pó com 
resina epóxi-
poliéster;Cabeceira e peseira 
desmontáveis;Com 
movimentos fawler, semi 
fawler e trendelemburg, 
acionados por 2 
manivelas;Grades laterais 
removíveis;Dimensões 
(CxLxA) 1,90 x 0,90 x 0,60 m. 

LEVITA UN 10,0000 R$2.440,00 R$24.400,00 

28 Mesa ginecológica com 
colchonete estofado em 
courvin Nas seguintes 
especificações mínimas:Mesa 
na cor branca;Courvin na cor 
preta;Espuma de 50 mm,  D28, 
revestida em courvinCom par 
de porta coxa na cor do 
courvin da mesa;Leito dividido 
em 3 partes: dorso, assento e 
pernas;Peseira com 
colchonete estofado;Peseira 
fixada sobre o armário;Armário 
em MDF revestido em 
fórmica;Com tampo de 15 
mm;Estrutura e madeira 
maciça;Com 2 portas e 3 
gavetas;Portas e gavetas com 
puxadores cromados;Armário 
com 1 prateleira interna 
removível;Suporte para rolo de 
papel lençol de 0,50 
cm;Regulagens através de 
cremalheiras 
cromadas;Armário compatível 
com a fixação da mesa;Com 
suporte para instalação de 
colposcópio;Dimensões 
fechada (CxLxA) 1,20 x 0,60 x 
0,80 cm.Produto com registro 
da ANVISA. 

LEVITA UN 2,0000 R$2.320,50 R$4.641,00 

WAM LICITAÇÕES LTDA EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Armário tipo vitrine com as 

seguintes especificações 
mínimas:  
Estrutura metálica; 
Com fundo e teto em chapa de 
aço; 
Com 2 portas em vidro com 
espessura mínima de 3 mm; 

METAL PONTA UN 10,0000 R$810,00 R$8.100,00 
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Laterais em vidros de 3 mm; 
Fechadura tipo Yale; 
Deverá acompanhar 2 chaves; 
4 prateleiras em vidro com 
espessura de 4 mm;  
Pintura epóxi,com tratamento 
anti-ferruginoso;  
Dimensões (AxLxP) 1,60 x 
0,65 x 0,35m. 

C E CARVALHO COMERCIAL ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
10 Bolsa de atendimento pré-

hospitalar mini nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor azul; 
Impermeável; 
Confeccionada em nylon; 
04 Bolsos externos; 
01 Bolso superior destacável; 
Divisórias internas removíveis 
para acomodar os 
equipamentos; 
Dimensões aproximadas: 
(LxAxP) 45 x 28 x 27 cm. 

TECNIMED UN 2,0000 R$397,00 R$794,00 

11 Bolsa de atendimento pré-
hospitalar mini nas seguintes 
especificações mínimas: 
Cor vermelha; 
Impermeável; 
Confeccionada em nylon; 
04 Bolsos externos; 
01 Bolso superior destacável; 
Divisórias internas removíveis 
para acomodar os 
equipamentos; 
Dimensões aproximadas: 
(LxAxP) 45 x 28 x 27 cm. 

TECNIMED UN 2,0000 R$412,00 R$824,00 

12 Bolsa mochila, modelo 
resgate, para armazenamento 
de primeiros socorros, nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor amarela;  
Confeccionada em tecido 
nylon de alta resistência;  
Com costuras duplas;  
Com fechamento através de 
zíper;  
Com bolso frontal com faixa 
refletiva;  
Com regulagem de alça;  
Opção de transporte na mão 
ou nas costas;  
Revestimento interno com 
manta isotérmica;  
Com divisórias internas com 
elástico para fixação de 
materiais.  
Bolsa medindo (AxLxC): 40 x 
15 x 30 cm. 

TECNIMED UN 2,0000 R$350,00 R$700,00 

13 Bolsa mochila, modelo 
resgate, para armazenamento 
de primeiros socorros, nas 
seguintes especificações 
mínimas:  
Cor verde;  
Confeccionada em tecido 
nylon de alta resistência;  
Com costuras duplas;  
Com fechamento através de 
zíper;  
Com bolso frontal com faixa 
refletiva;  
Com regulagem de alça;  
Opção de transporte na mão 
ou nas costas;  
Revestimento interno com 

TECNIMED UN 2,0000 R$413,00 R$826,00 
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manta isotérmica;  
Com divisórias internas com 
elástico para fixação de 
materiais.  
Bolsa medindo (AxLxC): 40 x 
15 x 30 cm. 

15 Cadeira de rodas para banho, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade para 120 kg; 
Estrutura em aço carbono; 
Pintura eletrostática epóxi; 
Apoio para os pés retrátil; 
Apoio para os braços; 
Com freios; 
Encosto em nylon; 
Largura do assento: 40 cm; 
Assento sanitário removível; 
Largura total aberta: 53 cm; 
Rodas traseiras giratórias; 
Rodas com pneus maciços; 
Rodas com freios. 

CDS UN 20,0000 R$436,40 R$8.728,00 

16 Caixa de necropsia nas 
seguintes especificações 
mínimas: Dimensões da caixa 
(CxLxP) 480x220x090 
mm;Caixa confeccionada em 
aço inox, contendo:Serra 
Mathieu com 3 lâminas, 
medindo 47 cm;Serra Wess, 
medindo 25 cm;Cizalha Liston 
com dupla articulação, 
medindo 27 cm;Gancho para 
osso;Pinça para osso;Pinça 
anatômica, medindo 20 
cm;Pinça dente de rato, 
medindo 20 cm;Tesoura 
enterótomo, medindo 21 
cm;Tesoura fina reta;Tesoura 
curva;Faca para amputação, 
medindo 33 cm;Bisturi de 
Esmarch para gesso, medindo 
20 cm;Faca Margaref;Bisturi 
para dissecção, com cabo 
maciço, medindo 
20cm;Machadinha; Formão 
com ponta Bizelada;Chaira 
para afiação 12". 

AFFIARVET UN 1,0000 R$4.545,00 R$4.545,00 

19 Central de nebulização com 04 
saídas, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Com motor de 1/4 CV de 
potência; 
Compressor tipo pistão auto 
lubrificado; 
Vazão livre de 28 litros/min.; 
Com régua com 04 válvulas 
embutidas; 
Com 04 nebulizadores que 
trabalham individualmente ou 
simultaneamente; 
Com alça para transporte; 
Com suporte para 04 kits de 
nebulização; 
Com botão liga/desliga; 
Tensão bivolt; 
Deverá acompanhar o 
produto: 04 kits de 
nebulização completos 
composto por (cada kit): 01 
mascara adulto confeccionada 
em PVC anatômica atóxica, 01 
mascara infantil 
confeccionada em PVC 
anatômica atóxica, 01 
mangueira com conector e 01 
copinho dosador e Manual de 
instruções em português. 

INALOCLIN UN 12,0000 R$1.582,00 R$18.984,00 
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23 Laço Cambão nas seguintes 
especificações mínimas:  
Para animais de médio e 
pequeno porte; 
Confeccionado em liga de 
alumínio de alta resistência; 
Com cabos em aço 
plastificado; 
Dispositivo de travamento; 
Soltura de laço rápida e 
segura; 
Laço confeccionado em tira de 
couro ou corda de material 
sintético que pode ser 
manejado pela outra 
extremidade do equipamento 
para apertar ou afrouxar o 
laço; 
Comprimento de 150 cm. 

IGAPÓ UN 2,0000 R$489,00 R$978,00 

25 Maca de massagem fixa com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Para fisioterapia; 
Com altura fixa; 
Com estrutura confeccionada 
em tubos de aço, com pintura 
eletrostática a pó epóxi na cor 
branca; 
Com leito em madeira 
estofada com espuma de 03 
cm de altura revestida por 
courvin na cor azul claro ou 
azul escuro; 
Pés desmontáveis com 
ponteiras em PVC ou 
borracha; 
Com cabeceira reclinável em 
03 posições; 
Com peso suportado de 190 
Kg; 
Medindo: 180 cm de 
comprimento x 60 cm de 
largura x 80 cm de altura. 

RAMSOR UN 3,0000 R$630,99 R$1.892,97 

32 Pinção para serpentes nas 
seguintes especificações 
mínimas:  Punho (pistola) e 
jacaré (pinção) em alumínio 
fundido;Haste em alumínio 
com 100 cm;Cabo e mola em 
aço inox. 

IGAPÓ UN 2,0000 R$570,00 R$1.140,00 

33 Puçá passaguá, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Aro confeccionado em 
alumínio com 40 cm de 
diâmetro; 
Cabo em pvc rígido ou 
alumínio com 75 cm de 
comprimento; 
Rede em nylon; 
Diâmetro da malha de 10mm a 
15 mm; 
Profundidade da cesta 50 cm. 

IGAPÓ UN 2,0000 R$265,00 R$530,00 

34 Seladora para papel grau 
cirúrgico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Com gabinete confeccionado 
em plástico ABS; 
Com controle de temperatura, 
possibilitando a selagem de 
materiais de diferentes 
espessuras; 
Com indicador luminoso de 
resistência ligada; 
Com interruptor liga/desliga; 
Com guilhotina cortadora de 
papel, lamina de aço; 
Com suporte para rolo de até 
300 mm; 

CRISTOFOLI UN 10,0000 R$804,17 R$8.041,70 
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Largura da selagem de 13 mm; 
Comprimento da selagem de 
300 mm; 
Tensão bivolt;  
Deverá acompanhar o produto 
manual de instruções em 
português. 

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 Biombo triplo nas seguintes 

especificações mínimas: 
Confeccionado em tubos de 
aço, redondo;Tubos nas 
dimensões (DxE) 19,00 x 1,20 
mm;Estrutura com pintura 
eletrostática a epóxi pó na cor 
branca;Faces com 
movimentos de até 360 
graus;Com fechamento em 
tecido 100% brim na cor 
bege;Pés com rodízios com 
acabamento plástico ou 
emborrachado;Medidas aberto 
(LxA) 1,80 x 1,80 metros. 

RENASCER UN 9,0000 R$429,00 R$3.861,00 

20 Colchão para cama hospitalar 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Revestimento em 
courvim na cor azul royal;Sem 
emendas;Placa de espuma, 
100% poliuretano;Densidade 
33;Anti fungo;Anti ácaro;Anti 
alérgico;Dimensões 
aproximadas de 1,88 x 0,88. 

PEGASUS UN 10,0000 R$305,00 R$3.050,00 

26 Mesa auxiliar em aço inox nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada 
totalmente em aço 
inox;Retangular;Com base 
superior e inferior;Tampo e 
prateleira com espessura de 
0,75mm;Extremidades com 
acabamento sem arestas 
cortantes;Tubos redondos;Pés 
com 4 rodízios de 
2��;Rodízios giratórios.Nas 
medidas:Comprimento de 90 
cm;Largura 43 cm;Altura 80 
cm. 

RENASCER UN 8,0000 R$530,00 R$4.240,00 

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Aspirador cirúrgico nas 

seguintes especificações 
mínimas: 
Portátil; 
Para aspirar líquidos e 
secreções; 
Motor: 1/30hp; 
Potencia: 160VA; 
Frequência: 60Hz; 
Vácuo: 21.5" de Hg; 
Vazão: 15 litros/minuto; 
Recipiente confeccionado em 
Policarbonato ou PVC; 
Recipiente com capacidade 
para 1000ml; 
Mangueira em silicone; 
Com alça para transporte; 
Alimentação: 110/220V ou 
bivolt. 
Com registro na ANVISA. 

NS/ASPIRAMAX 
MA 520 60 

UN 10,0000 R$360,00 R$3.600,00 

4 Autoclave de mesa, digital, 
horizontal, capacidade para 60 
litros, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Visor LCD; 

BS DIGITALE 6.0 UN 10,0000 R$4.880,00 R$48.800,00 



Telêmaco Borba, 14 de fevereiro de 202029
Edição 1483

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Painel frontal de membrana; 
Câmara de esterilização em 
aço inox AISI-304; 
Produto com pintura 
eletrostática interna e externa 
epóxi; 
Tubulação interna em silicone; 
Sem reservatório para 
acúmulo de água usada; 
Com sistemas de segurança 
que acompanham todo o ciclo; 
Com bandejas; 
Temperatura de trabalho entre 
120ºC e 150ºC; 
Câmara com diâmetro: 
330mm; 
Câmara com comprimento: 
500mm; 
Potencia 3.000 Watts; 
Tensão: 220 volts ou bivolt; 
Produto com registro na 
ANVISA. 

CLARO MED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
14 Cadeira de rodas adulto com 

as seguintes especificações 
mínimas: 
Estrutura confeccionada em 
tubos de aço carbono; 
Assento e encosto revestidos 
em nylon duplo, almofada de 
4cm removível no assento; 
Dobrável em "X" tubular com 
duas chapas maciças 
bilateralmente em aço carbono 
reforçando o "X"; 
Freios bilaterais com 
regulagem, aro impulsor 
bilateral em nylon; 
Apoio para os braços 
escamoteáveis com apoio em 
espuma de poliuretano;  
Apoio para os pés com 
regulagem de altura rebatíveis 
lateralmente; 
Apoio para panturrilha em 
espuma injetada com 
regulagem de altura; 
Rodas dianteiras aro 6" com 
pneus maciços com rolamento 
duplo blindado no eixo vertical, 
com garfos em aço carbono e 
maciço e achatado, rodas 
traseiras aro 24" em nylon 
injetado com pneus maciços 
com rolamento duplo blindado 
e pintura epóxi (eletrostática); 
Com suporte para soro 
regulável; 
Capacidade de peso 
suportada de 100 kg; 
Medidas do assento (LxP) 
42cm x 42cm; 
Altura do encosto 40cm; 
Largura total aberta: 60cm; 
Largura total fechada: 30cm. 

PROLIFE UN 35,0000 R$1.198,00 R$41.930,00 

M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Andador ortopédico adulto, 

articulável, dobrável, com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Corpo confeccionado em 
alumínio anodizado 
espelhado; 
Com 03 barras centrais 
confeccionada em aço; 

A.G UN 30,0000 R$219,00 R$6.570,00 
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Com ponteiras de borracha; 
Com 07 níveis de regulagem 
de altura; 
Com 02 manoplas; 
Dobrável por um só pino de 
ajuste; 
Com capacidade para 130 kg; 
Tamanho único para usuários 
com altura entre 1,50 m a 2,00 
m. 

21 Esteira ergométrica, 
profissional, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Elétrica; 
Painel LCD ou LED; 
Indicações dos exercícios nos 
painel: velocidade, distância, 
tempo, calorias, cardíacos; 
Com 8 programas; 
Velocidade entre 0 a 18 
Km/hora; 
Área útil da esteira (CxL) 
140x50 cm; 
Suporta 150 kg; 
Motor de 2HP; 
Pintura eletrostática; 
Sistema de amortecimento  
Tensão 110 ou bivolt. 

FITPLAY UN 1,0000 R$9.432,00 R$9.432,00 

MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
5 Balança digital com plataforma 

de vidro temperado nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Capacidade de medição não 
inferior a 150 kg;  
Graduação de 100 g;  
Unidade de medida em 
kg/lb/st;  
Com visor de cristal liquido 
com 4 dígitos;  
Bateria de lítio 3V;  
Liga através de toque;  
Desliga automaticamente;  
Indicação de bateria fraca e 
sobrecarga. 

G TECH UN 16,0000 R$129,00 R$2.064,00 

18 Carro curativo com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Com estrutura confeccionada 
em tubos de aço inox 1" x 1,20 
mm; 
Com tampo e prateleira 
confeccionado em chapa de 
aço inox 0,80 mm, com gradil 
em toda a volta; 
Com alça para locomoção em 
tubo de aço inox 0,80 mm; 
Com 4 rodízios giratórios de 2 
polegadas de diâmetro; 
Com balde confeccionado em 
aço inoxidável, capacidade 05 
litros; 
Com bacia confeccionada em 
aço inoxidável, com 30 cm de 
diâmetro; 
Medindo: 75 cm de 
comprimento x 40 cm de 
largura x 80 cm de altura. 

CONKAST UN 2,0000 R$1.150,00 R$2.300,00 

27 Mesa de Mayo nas seguintes 
especificações mínimas: Com 
estrutura confeccionada em 
armação tubular de  aço 
inoxidável  AISI  304;Altura 
regulável através de manípulo 
entre 0,85 x 1,20 metros;Com 
3 rodízios giratórios de 2";Com 

OLIMEDIC UN 12,0000 R$463,00 R$5.556,00 
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bandeja em aço inoxidável 
AISI 304;Dimensões da 
bandeja (CxLxA) 48 x 32 x 1,5 
cm;Certificado de Registro do 
Produto na ANVISA. 

TOTAL R$233.531,67 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

8 Bolsa de atendimento pré-hospitalar  Nas seguintes especificações mínimas:Cor 
azul;Impermeável;Tampa superior com abertura ampla e fechamento com zíper nº 
10;Confeccionada com nylon 70;Com 2 alças em polipropileno com 40mm de 
largura;1 alça com comprimento regulável para transporte a tiracolo;Parte interna 
com compartimentos para colocação de materiais;Na parte externa com 2 bolsos  
frontais e um em cada lateral da bolsa com fechamento através de zíper nº 
10;Bolsos laterais deverá possuir a cruz da vida em tamanho adequado e 
centralizado;Costura dupla;Bolsa com pezinhos na parte externa inferior para 
proteção contra atritos;Com faixa refletiva de visualização noturna nos bolsos 
frontais e laterais.Dimensões aproximadas: (CxAxL) 62 x 24 x 30 cm. 

UN 2,00 

9 Bolsa de atendimento pré-hospitalar  nas seguintes especificações mínimas: 
Cor vermelha; 
Impermeável; 
Tampa superior com abertura ampla e fechamento com zíper nº 10; 
Confeccionada com nylon 70; 
Com 2 alças em polipropileno com 40mm de largura; 
1 alça com comprimento regulável para transporte a tiracolo; 
Parte interna com compartimentos para colocação de materiais; 
Na parte externa com 2 bolsos frontais e um em cada lateral da bolsa com 
fechamento através de zíper nº 10; 
Bolsos laterais deverá possuir a cruz da vida em tamanho adequado e 
centralizado; 
Costura dupla; 
Bolsa com pezinhos na parte externa inferior para proteção contra atritos; 
Com faixa refletiva de visualização noturna nos bolsos frontais e laterais. 
Dimensões aproximadas: (CxAxL) 62 x 24 x 30 cm. 

UN 2,00 

29 Mesa para estufa ou autoclave com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em aço carbono; 
Com 2 prateleiras; 
Com pintura epóxi na cor branca; 
Pés com ponteiras de borracha; 
Nas dimensões (AxCxL) 80cm x 60cm x 50cm. 

UN 2,00 

30 Monoxímetro nas seguintes especificações mínimas: 
Aparelho para medição de monóxido de carbono expirado através de bocal 
descartável;  
Composição: Corpo em policarbonato / liga ABS com camada de elastômero; 
Leitura em tela LCD, display de cristal líquido; 
Faixa de concentração 0 - 80 ppm; 
Princípio de detecção em sensor eletroquímico; 
Resultado instantâneo; 
Precisão (leitura repetíveis) +/- 2%; 
Interferência cruzada do H2 de 0%; 
Entrada de energia em 2 pilhas alcalinas do tipo AA; 
Faixa de temperatura operacional de 0 - 40°C; 
Umidade operacional de 10 - 90%; 
Sensibilidade do sensor de 1 ppm; 
Acompanha o aparelho, 50 bocais descartáveis. 

UN 1,00 

Quantidade Total: 7,00 
 

 

 
ITENS DESERTOS 

Item Descrição Unidade Quantidade 
31 Muleta axilar adulto com as seguintes especificações mínimas: 

Tamanho M; 
Estrutura confeccionada em alumínio anodizado; 
Com apoio axilar e apoio para a mão anatômico revestidos com poliuretano; 
Com ponteiras de borracha; 
Com 03 níveis de regulagem para o apoio de mão; 
Com 08 níveis para regulagem de altura; 
Com pino mola retrátil de engate rápido; 
Com capacidade para 90 kg. 

PARES 50,0000 
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V A L O R    T O T A L :    R$233.531,67 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

  
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 1222 
 
b)        Pregão Presencial nº 5/2020 
 
c)        Data da adjudicação: 13/02/2020 
d)        Objeto: Contratação de empresa especializada em atividades esportivas nas modalidades 
de corrida rústica e ciclismo 
 
EMPRESA: TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA ME 
 

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

1 Execução de serviço de Cronometragem 
Eletrônica, Sistema de Chip, com 
fornecimento de número de atleta, 
cronômetros digitais, terminal com 
computador e monitor, alfinetes com 
trava de segurança, medalhas 
personalizadas, troféus personalizados, 
divulgação individual dos resultados, 
montagem de Kits de cronometragem, 
cronometragem com sistema de envio 
SMS e filmagem com câmera em Full 
HD.Conforme Termo de Referência. 

 1 EVENTO R$17.500,00 

1 Execução de serviço de Cronometragem 
Eletrônica, Sistema de Chip, com 
fornecimento de número de atleta, 
cronômetros digitais, terminal com 
computador e monitor, alfinetes com 
trava de segurança, medalhas 
personalizadas, troféus personalizados, 
divulgação individual dos resultados, 
montagem de Kits de cronometragem, 
cronometragem com sistema de envio 
SMS e filmagem com câmera em Full 
HD.Conforme Termo de Referência. 

 1 EVENTO R$17.500,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 35.000,00 
       
   
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 

Telêmaco Borba, 13 de fevereiro de 2020 
 
 
 
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT 

Pregoeira 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 170/2019 

 
PROTOCOLO Nº 61203/2019 

 
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: 
RTA REPARACAO TECNICA AUTOMOTIVA LTDA 
 

 
Lote 8: Lote 008 
 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total Percentual 
desconto 

1 Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 
especializada MITSUBISHI, 
para veículo utilitário, conforme 
Termo de Referência 

HORA 120 R$84,60 R$10.152,00 -  

2 Peças, materiais e acessórios 
originais MITSUBISHI, para 
veículo da linha utilitário, em 
especializada conforme Termo 
de Referência. 

GLB 1 R$19.200,00 R$19.200,00 4%  

3 Peças, materiais e acessórios 
paralelos MITSUBISHI, para 
veículo da linha utilitário, em 
especializada conforme Termo 
de Referência. 

GLB 1 R$19.348,00 R$19.348,00 3,26%  

 
 
  
NEVERTON RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETRICA EIRELI 

 
  

 
Lote 9: Lote 009 
 

Item Produto/Serviço Unidad
e 

Quantidade Preço Preço total Percentual 
desconto 

1 Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 
especializada VOLVO Para 
veículos da linha pesada, 
conforme termo de referência. 

HORA 120 R$88,00 R$10.560,00 - 

 
2 

Peças e acessórios originais 
VOLVO Para veículos da linha 
pesada, em especializada, 
conforme termo de referência. 

GLB 1 R$17.600,00 R$17.600,00  
12% 

  

3 Peças e acessórios paralelos 
VOLVO Para veículos da linha 
pesada, em especializada, 
conforme termo de referência. 

GLB 1 R$17.600,00 R$17.600,00 12% 

TOTAL     
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

Nenhum Item Frustrado 
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ITENS DESERTOS 
Lote 1: Lote 001 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
1 Lote 001   

 

 
Lote 2: Lote 002 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
2 Lote 002   

 

 
Lote 3: Lote 003 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
3 Lote 003   

 

 
Lote 4: Lote 004 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
4 Lote 004   

 

 
Lote 5: Lote 005 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
5 Lote 005   

 

 
Lote 6: Lote 006 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
6 Lote 006   

 

 
Lote 7: Lote 007 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
7 Lote 007   

 

 
Lote 10: Lote 010 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
10 Lote 010   

 
 

 
 
 
 
V A L O R    T O T A L:    R$94.460,00 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 5 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 

 
Pregão Presencial N.º 187/2019 

 
PROTOCOLO Nº 70542/2019 

 
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: 
MARCELO ZIMOVSKEI EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Almôndega de carne bovina:  

Ingredientes: carne bovina, água, farinha de rosca, 
especiarias naturais, sal, estabilizante, antioxidante e 
aromas naturais; 
Embalagem em caixa de 500 gramas. 

SEARA CX 600 R$16,90 R$10.140,00 

3 Linguiça de frango nas seguintes especificações: 
Ingredientes: carne de frango, água, proteína texturizada de 
soja, sal, açúcar, condimentos naturais, aromatizantes, 
estabilizantes, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antioxidante eritorbato de sódio, conservador nitrito de sódio 
e corante natural;  
Não contém glúten; 
Embalagem de 1 Kg. 

NAT KG 360 R$11,70 R$4.212,00 

4 Linguiça defumada fina congelada 
Ingredientes: carne suína, carne mecanicamente separada 
de ave, gordura suína, sal, proteína texturizada de soja, 
condimentos naturais, estabilizantes, realçador de sabor: 
glutamato monossódico, antioxidante: eritorbato de sódio, 
conservadores: nitrito e nitrato de sódio, corante natural; 
Não contém glúten; 
Embalagem à vácuo com 240 gramas. 

SEARA EMB 2.400 R$5,70 R$13.680,00 

5 Mortadela defumada fatiada 
Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, 
gordura suína, carne suína, água, proteína de soja, sal, 
açúcar, temperos naturais, estabilizante, realçador de sabor 
glutamato monossódico, antioxidante, conservantes: nitrito 
de sódio, corante carmin cochonilha, aromatizantes; 
Zero gordura trans; 
Embalagem de 200 gramas. 

AURORA EMB 360 R$4,70 R$1.692,00 

6 Nhoque de batata (massa fresca) nas seguintes 
especificações mínimas: 
Ingredientes: batata em flocos, farinha de trigo enriquecida 
com ácido fólico e ferro,  sal, conservantes. 
Contém glúten. 
Embalagem com 400g. 

SCHMIDT EMB 1.680 R$7,40 R$12.432,00 

7 Pirogue nas seguintes especificações mínimas: 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, 
ricota fresca, batata e sal. 
Contém glúten. 
Embalagem com 400g. 

SCHMIDT EMB 1.680 R$7,35 R$12.348,00 

8 Requeijão 
Ingredientes: creme de leite, sal, estabilizantes, 
conservantes. 
Taxa de Sódio de até 165mg por porção; 
Não contém glúten. 
Embalagem com 170g. 

BATAVO UN 9.200 R$5,05 R$46.460,00 

9 Salsicha tipo hot dog  
Ingredientes: Carne suína, carne mecanicamente separada 
de frango, sal, condimentos e aromas naturais, 
estabilizantes, antioxidante; 
Conservadores: nitrito de sódio; 
Corantes naturais. 
Zero gordura trans; 
Embalagem a vácuo de 500g. 

COPACOL EMB 6.400 R$8,10 R$51.840,00 

TOTAL R$152.804,00 
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ITENS FRUSTRADOS 
Item Descrição Unidade Quantidade 

2 Iogurte zero gordura, sem adição de açúcares, nas seguintes especificações mínimas: 
Ingredientes: leite desnatado, edulcorantes artificiais, conservante sorbato de potássio, corantes e 
preparado de frutas diversas. 
Não contém glúten. 
Embalagem com 170g. 

EMBALAGEM 860 

            Quantidade Total: 860 
 

 

 
ITENS DESERTOS 

Nenhum Item Deserto 
 

 
 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$152.804,00 
 
 
 
 
 

 
Telêmaco Borba, 4 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 

  
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA N° 002/2020-SMS 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, usando suas atribuições e 
nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, 
de 05 de abril de 2012, 

 
 

RESOLVE 

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância destinada a 

apurar o contido nos autos do Processo Administrativo nº 014022/2019 - datado 

de 18 de dezembro de 2019, incumbindo a Comissão Especial, designada pela 

Portaria nº 022/2017-SMS de 20 de setembro de 2017, para diligências 

necessárias, devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção 

III – DA SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 

1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba e 

demais dispositivos da legislação em vigor. 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.   

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Edemilson Siqueira Pukanski 
Secretário Municipal de Saúde 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA N° 003/2020-SMS 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, usando suas atribuições e 
nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, 
de 05 de abril de 2012, 

 
 

RESOLVE 

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância destinada a 

apurar o contido nos autos do Processo Administrativo nº 000218/2020 - datado 

de 09 de janeiro de 2020, incumbindo a Comissão Especial, designada pela Portaria 

nº 022/2017-SMS de 20 de setembro de 2017, para diligências necessárias, 

devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção III – DA 

SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 

1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba e 

demais dispositivos da legislação em vigor. 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.   

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Edemilson Siqueira Pukanski 
Secretário Municipal de Saúde 
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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA N° 004/2020-SMS 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, usando suas atribuições e 
nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, 
de 05 de abril de 2012, 

 
 

RESOLVE 

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância destinada a 

apurar o contido nos autos do Processo Administrativo nº 000369/2020 - datado 

de 14 de janeiro de 2020, incumbindo a Comissão Especial, designada pela Portaria 

nº 022/2017-SMS de 20 de setembro de 2017, para diligências necessárias, 

devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção III – DA 

SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 

1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba e 

demais dispositivos da legislação em vigor. 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.   

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM TELÊMACO 

BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Edemilson Siqueira Pukanski 
Secretário Municipal de Saúde 

 


