
                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal                     André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson

              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                 Benedito Alves Júnior                                    Luiz Carlos Gibson
         Secretário Municipal de Finanças                                    Prefeito Municipal

Edição 470

Editado em
12 páginas Telêmaco Borba, 15 de maio de 2013 

Telêmaco Borba, 33 de dezembro de 2011

Editado em 
100 páginas

Edição 1000

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

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

GABINETE DO PREFEITO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN, 37 - FONE: (42) 3271-1063
SECRETARIA GERAL DE GABINETE - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN, 37 - FONE: (42) 3271-1003
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RUA TIRADENTES, 500 - FONE: (42) 3271-1604
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL - RUA PRESIDENTE KENNEDY, 298 - FONE: (42) 3904-1648/1704
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SAMUEL KLABIN, 725 - FONE: (42) 3904-1560
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - RUA GOV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 186 - FONE: (42) 3904-1590
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER, 1200 - FONE: (42) 3904-1522
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN, 37 - FONE: (42) 3271-1066
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO  - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER, 1200 - FONE: (42) 3904-1578
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA PRUDENTE DE MORAIS, 109 - FONE: (42) 3904-1669
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE - RUA GOV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 341 - FONE: (42) 3904-1647

Órgão Oficial do Município Editado e Impresso pela Seção de Comunicação
Boletim Oficial  Município de Telêmaco Borba-PR.

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

D E C R E T O  N.º 1 9 9 3 4
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade a servidora ROSE MERI DE PAULA 

GOMES OLIVEIRA, matrícula n.º 9.315,ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado PROFESSOR, ora exercendo cargo em comissão denominado PROFESSOR, 
lotada na Escola Municipal 31 de Março, na Divisão de Ensino Fundamental, na Secretaria 
Municipal de Educação, no período de 18 de abril de 2013 a15 de agosto de 2013, nos 
termos do Art. 132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 6744/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de abril 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 3 3
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 EXONERAR, a pedido, a partir de 12 de abril de 2013, o servidor WILLITON ALVES 

DE QUADROS, matrícula n.º 9.602, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado TÉCNICO MUNICIPAL NÍVEL SUPERIOR I – EDUCAÇÃO FÍSICA, lotado 
na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo N.º 6025/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de abril 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 3 1
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 RETIFICAR o Art. 1º do Decreto Municipal nº 19920 de 19 de abril de 2013, conforme 

abaixo:
De:
Art. 1º CONCEDER LICENÇAao servidor JOSÉ MARIA BARBOZA, matrícula n.º 8.512, 

ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Artífice de Obras e Serviços 
Públicos - Pedreiro, lotado na Seção de Edificações, da Divisão de Obras, na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de 27 de março de 2013 a 10 de abril de 
2013, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, 
Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo N.º 5712/2013.

Para:
Art. 1º CONCEDER LICENÇAao servidor JOSÉ MARIA BARBOZA, matrícula n.º 8.512, 

ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Artífice de Obras e Serviços 
Públicos - Pedreiro, lotado na Seção de Edificações, da Divisão de Obras, na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de 27 de março de 2013 a 10 de abril de 
2013, para tratamento de saúde (Auxilio Acidente), de acordo com o que dispõe o Capítulo 
IV, Seção VI, Artigos 138 a 142, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta nos Autos 
de Processo Administrativo N.º 5712/2013.

Art. 2º Ficam ratificados todos os demais termos do referido decreto.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 3 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, ao servidorJOSÉ 

LUCIANO DOS SANTOS, matrícula n.º 8.899, servidor ocupante do cargo do quadro de 
provimento efetivo denominado ARTIFICE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁREA DE 
ATUAÇÃO – PINTOR DE PAREDES, lotado na Seção de Edificações, da Divisão de Obras, 
na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no período de 13 de maio de 2013 a 
13 de agosto de 2013, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 
151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 
16425/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 2 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, ao servidor JOSÉ 

COIMBRA DE GODOI, matrícula n.º 8.929, servidor ocupante do cargo do quadro de 
provimento efetivo denominado MOTORISTA DE CARROS LEVES, lotado na Seção de 
Apoio 

Administrativo, da Divisão de Administração e Programação, na Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 03 de junho de 2013 a 03 de setembro de 2013, de acordo com o que 
dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo N.º 19313/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril 

de 2013.

P O R T A R I A N.º 2 6 6 3
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 
1674 de 12 de junho de 2008, em consonância com o Decreto n.º 19799 de 28 de fevereiro 
de 2013,

R E S O L V E 
Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ROGÉRIO DE MOURA JORGE, ocupante do cargo de Agente Administrativo I, na 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, CPF n.º 025.282.809-71, nos termos 
da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:
33.90.39.00.00    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       R$   4.000,00
Total:                        R$    4.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, 07 de maio 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 0 5
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA ao servidor CLAUDINEI BARBOSA, matrícula n.º 9.188, 

ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Motorista Carros Pesados, 
lotado na Seção de Transporte Escolar e Mov. De Pessoal, na Divisão de Administração de 
Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 26 de março de 2013 a 09 de 
abril de 2013, para tratamento de saúde (Auxilio Doença), de acordo com o que dispõe o 
Capítulo IV, Seção II, Artigos 128 a 131, da Lei Municipal N.º 1.883/2012, conforme consta 
nos Autos de Processo Administrativo N.º 5052/2013.

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

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 12 de abril 

de 2013.

PORTARIA Nº 59/13
A MESA DIRETORA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,
RESOLVE
ARTIGO 1º - AUTORIZAR, o vereador Everton Fernando Soares, a dirigir o veículo oficial 

placa ASA 7750 até o município de Curitiba, no período das 08:00 do dia 09/05/2013 às 18:00 
do dia 10/05/2013, a fim de participar do curso “O Funcionamento da Câmara Municipal”, a 
ser realizado pela empresa Unipublica.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 

em 06 de maio de 2013.

Carlos Roberto Ramos
PRESIDENTE
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS DE TELÊMACO 
BORBA – PR

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º - O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS de Telêmaco Borba, o COMANTEB,tem 

por finalidade dedicar-se à causa Antidrogas cumprindo-lhe integrar, estimular e coordenar 
a participação de todos os segmentos sociais do município de modo a assegurar a máxima 
eficácia das ações a serem desenvolvidas no âmbito da redução da demanda do uso de 
drogas.

§ 1º - Ao COMANTEB caberá atuar como órgão coordenador das atividades municipais 
referentes à redução da demanda de drogas. À luz da Lei Nº 10.409/02.

§ 2º - O COMANTEB deverá avaliar periodicamente a conjuntura municipal, mantendo 
atualizados o Prefeito e a Câmara Municipal, através de relatórios Semestrais quanto aos 
resultados de suas ações.

§ 3º - Com finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Sistemas Nacional e Estadual 
Antidrogas, o COMANTEB por meios de relatórios periódicos, deverá manter a Secretaria 
Nacional Antidrogas – SENAD e a Secretaria de Justiça do Estado – SEJU através da CEAD 
– Coordenadoria Estadual Antidrogas permanentemente informados sobre os aspectos de 
interesse relacionados à sua atuação.

§ 4º - À Luz da Lei Municipal de Nº 1.400 de 14 de setembro de 2003, inerente à criação 
do COMANTEB e para fins do presente instrumento considera-se:

I. - Redução de demanda como o conjunto de ações relacionadas à prevenção do uso 
indevido drogas, a recuperação, e a reinserção social dos indivíduos que apresentem 
transtornos decorrentes de uso de drogas.

II. – Droga como toda substância natural ou produto químico que em contato com 
o organismo humano atue como depressor, estimulante ou perturbador alterando o 
funcionamento do sistema nervoso central, provocando mudanças no humor, na cognição 
e no comportamento podendo causar dependência química. Podem ser classificadas como 
drogas lícitas destacando o álcool, o tabaco e medicamentos, ou ilícitas.

III. – Drogas ilícitas são aquelas assim especificamente em Lei Nacional e Tratados 
Internacionais firmados pelo Brasil, e outras, relacionadas periodicamente pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde, informadas a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD 
e o Ministério da Justiça – MJ.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º - O COMANTEB, no âmbito de sua competência, atinente a redução da demanda 

de drogas, tem por objetivo:
I. -Instituir o Programa Municipal Antidrogas – PROMANTEB e conduzir sua aplicação.
II. – Propor a instituição do REMANTEB – Recursos Municipais Antidrogas assegurando 

quanto à gestão, o acompanhamento e sua avaliação, assim como, no tocante à destinação 
e emprego dos recursos, a devida aprovação e fiscalização.

III. – Elaborar a proposta orçamentária anual inerente ao REMANTEB.
IV. –Acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão executadas 

pelo Estado e União.
Parágrafo único – Caberá ao COMANTEB – desenvolver o PROMANTEB, por meio da 

coordenação das atividades de todas as instituições e entidades municipais, responsáveis 
pelo desenvolvimento comunitário das ações mencionadas no presente artigo, assim como 
dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e 
estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º -O COMANTEB tem a seguinte composição:
I – Nove representantes do Executivo Municipal, com suplente, sendo:
a – um representante da SecretariaMunicipal de Saúde;
b – um representante da SecretariaMunicipal de Educação;
c – um representante da SecretariaMunicipal de Ação Social;
d – um representante da Procuradoria Geral do Município;
e – um representante do Gabinete do Prefeito;
f – um representante da SecretariaMunicipal de Finanças;
g – um representante da SecretariaMunicipal de Administração;
h – um representante da SecretariaMunicipal de cultura, Esportes e Recreação;
i – um representante do poder Legislativo.
II – Nove representantes a Sociedade Civil, com suplente, sendo:
a -  dois representantes das Instituições de Ensino Superior estabelecidas no município;
b - dois representantes das Associações de Pais e Mestres;
c - dois representantes das Instituições de Ensino Fundamental e Médio estabelecidas no 

município;
d -três representantes das Associações de Moradores de Bairros legalmente constituídas 

e devidamente registradas.
SEÇÃO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 4º - São órgãos do COMANTEB:
I. – Plenário;
II. – Presidência Executiva;
III. – Comitê REMANTEB.
§ 1º - O Plenário, órgão máximo do COMANTEB é constituído pela totalidade de seus 

membros e será presidido pelo seu presidente.
§ 2º - A Presidência Executiva é constituída por 04 membros sendo eles:
I. – Presidente;
II. –Vice-Presidente;
III. –Secretário Geral;
IV. - Segundo Secretário;
§ 3º - São atribuições da Presidência Executiva:
I. – Referendar a avaliação do Comitê REMANTEB, sobre a gestão dos recursos do 

REMANTEB, elaborando relatórios periódicos sobre sua aplicação e providenciando seu 
envio ao Prefeito e Câmara Municipal;

II. –Remeter cópias da aprovação da proposta orçamentária, dos planos anuais de 
aplicação dos recursos REMANTEB e do correspondente relatório à SENAD, Secretaria 
Nacional Antidrogas e a CEAD - Coordenadoria Estadual Antidrogas.

SEÇÃO III
DA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA
Art. 5º - À Presidência executiva visando o desenvolvimento do PROMANTEB,compete 

estimular a mais ampla participação das instituições e entidades municipais, assim comodos 
movimentos comunitários organizados e representaçõesdas instituições federais e estaduais 
existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

SEÇÃO IV
DO COMITÊ REMANTEB
Art. 6º - Ao COMITÊ REMANTEB compete:
I. – Elaborar a proposta orçamentária e os planos anuais dos recursos – REMANTEB, 

submetendo a aprovação do Plenário; 
II. – Acompanhar e avaliar a gestão do REMANTEB, mantendo o plenário informadosobre 

a gestão dos recursos e informando os resultados correspondentes.
CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE
Art. 7º - Ao Presidente compete:
I. –Representar oficialmente o Conselho;
II. – Convocar e presidir as reuniões do Conselho, dando execuções às decisões 

correspondentes;
III. – Estabelecer convênios e promover intercâmbio técnico, cultural e científico com órgãos 

do SISNAD, órgãos internacionais e com setores da administração pública, relacionados ou 
especializados em drogas.

IV. –Realizar e estimular a realização de estudos e pesquisas sobre temas de interesse do 
Conselho, promovendo a mais ampla divulgação dos mesmos;

V. – Praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do COMANTEB;
VI. – Cumprir e fazer cumprir este regimento.
SEÇÃO II
DO VICE-PRESIDENTE
Art. 8º - Ao Vice-Presidente compete:
I. – Substituir o presidente em suas atividades, em sua ausência ou impedimentos;
II. – Auxiliar o presidente na execução das medidas propostas pelo Conselho;
III. – Praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do Conselho;
VI. – Cumprir e fazer cumprir este regimento.
SEÇÃO III
DO SECRETÁRIO GERAL
Art. 9º - Ao Secretário Geralcompete:
I. – Substituir o vice-presidente em suas atividades, em sua ausência ou impedimentos;
II. -Secretariar as reuniões do Conselho, mantendo em ordem e em dia toda a documentação 

do conselho e enviar relatórios e correspondências;
III. - Auxiliar o presidente na execução das medidas propostas pelo Conselho;
IV. - Praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do Conselho;
V. - Cumprir e fazer cumprir este regimento.
SEÇÃO IV
DO SEGUNDO SECRETÁRIO 
Art. 10º - Ao Segundo Secretário compete:
I. – Substituir o Secretário Geral em suas atividades, em sua ausência ou impedimentos;
II. - Auxiliar o presidente na execução das medidas propostas pelo Conselho;
III. - Praticar os demais atos necessários ao cumprimento dos objetivos do Conselho;
IV. - Cumprir e fazer cumprir este regimento
SEÇÃO IV
DOS MEMBROS
Art. 11º -Aos Membros compete:
I. – Participar das reuniões do Conselho com direito a voz e voto;
II. - Executar tarefas que lhe forem atribuídas nas comissões ou que, lhe forem 

individualmente solicitadas;
III. – Elaborar propostas de programas, planos, regimento interno, assim como do 

REMANTEB e demais medidas relacionadas à Lei Municipal 1.400/03. Inerentes à criação 
do COMANTEB;

IV. – Manter o setor que representa regularmente informado sobre as atividades e 
deliberações do conselho;

V. – Manter sigilo dos assuntos veiculados no conselho, sempre que determinado pelo seu 
presidente e pelo plenário;

VI. – Convocar reuniões mediante subscrição de um terço dos membros;
VII. – Manter a conduta ética compatível com as atividades do conselho;
CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO
Art. 12º - A ordem dos trabalhos seguirá a metodologia utilizada nas Câmaras Municipais. 

Estão formadas as comissões para melhor desenvolver o PROMANTEB  e, cada comissão 
terá 01 presidente e 01 secretário, sendo elas:

a – Comissão REMANTEB;
b - Comissão de Assuntos relacionados à Saúde;
c - Comissão de Assuntos Especiais;
Art. 13º -As reuniões ordinárias do Conselho serão mensais e acontecerão conforme 

calendário aprovado na primeira reunião ordinária do ano.
Art. 14º -Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias sempre que houver 

necessidade, através de convocação do Presidente ou por solicitação de 1/3 dos seus 
membros, com pauta específica.

Art. 15º -As ausências deverão ser justificadas no início da reunião pelo Secretário Geral.
Art. 16º -O conselheiro que faltar a 03 (três) reuniões ordinárias, sem justificativa, no 

período de 06(seis) meses terá seu mandato extinto e será substituído pelo seu suplente.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17º -O REMANTEB será gerido pelo órgão fazendário municipal que se incumbirá da 

execução orçamentária anual aprovada pelo plenário.
Art. 18º -Ao gestor do REMANTEB competirá gerir os recursos inerentes a este fundo, 

prestando contas mensais de suas aplicações.
Art. 19º -Os recursos financeiros do REMANTEB serão centralizados em conta especial 

denominada: Recursos Municipais Antidrogas de Telêmaco Borba – REMANTEB, mantida 
em banco oficial.

Art. 20º -Nenhuma despesa será efetuada sem a indicação e cobertura dos recursos 
disponíveis, e os responsáveis prestarão contas em um prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, procedendo-se automaticamente a tomada de contas caso não a prestarem no prazo 
determinado.

Art. 21º -Todo ato de gestão do REMANTEB será realizado por força de documentosque 
comprovem a operação, ficando na contabilidademediante classificação em conta adequada; 
tudo com o devido amparo nos requisitos procedimentais e de representatividade do órgão 
emissor.

Art. 22º - O REMANTEB será constituído com base nos recursos provenientes de dotações 
orçamentárias, assim como de doações financeiras de Instituições, entidades e pessoas 
físicas, bem como da disponibilização ou doação de bens in natura.

Art. 23º -Toda a utilização de recursos proveniente do REMANTEB fica sujeito aos mesmos 
trâmites legais de comprovação e procedimentos a que se submetem os bens da União e 
os recursos orçamentários.

Art. 24º - O REMANTEB será estruturado de acordo com as normas de contabilidade 
pública e auditoria estabelecidapelo governo, devendo ter sua programação aprovada na 
forma prevista pelo Decreto Lei nº 1754 de 31 de dezembro de 1979.

Art. 25º -O presente regimento interno só poderá ser modificado por proposta de no mínimo 
dois terços dos membros do Conselho, ou proposta por sua presidência referendada pela 
maioria absoluta dos conselheiros.

Art. 26º -As pautas de convocação das reuniões do plenário, suas atas de reuniões, as 
portarias e recomendações serão publicadas em Boletim Oficial do Município.

Art. 27º -Os casos omissos serão resolvidos em Plenário
Art. 28º -Este Regimento Interno entrará em vigor depois de sancionado pelo Prefeito e 

publicadoem Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba, revogada as disposições em 
contrário.

Telêmaco Borba, fevereiro de 2011.



  

P O R T A R I A  N.º  2 6 5 7 
 
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 RETIFICAR, a Portaria n.º 2645 de 26 de março de 2013, o qual passa 
a ter a seguinte redação: 
De: 
 

MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR 

8374 MARCIA MARIA MATOS DOS 
SANTOS PROFESSOR II “D” 3696/13 11/03/2013

 
Para: 
 

MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR 

8374 MARCIA MARIA MATOS DOS 
SANTOS PROFESSOR III “D” 3696/13 11/03/2013

 
Art. 2º Ficam ratificados todos os demais termos da referida portaria. 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,18 de 
abril de 2013. 
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P O R T A R I A   N.º  2 6 6 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições,
Conforme prevê o Edital de Pregão Presencial 026/2013 no item 5 do Anexo I – Termo de 

Referência, 
R E S O L V E
Art. 1ºNOMEAR, a Comissão de Fiscalização para vistoria e aprovação das instalações 

dos licitantes vencedores, bem como nomear os membros para compor a referida comissão, 
conforme segue:

• Secretaria Municipal de Administração
Soely Vaz de Lima Gonçalves
• Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Paulo Cezar da Silva
Hildo Pereira
Art. 2ºRevogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 03 de maio 

de 2013.
                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal

P O R T A R I A   Nº  2 6 6 1
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições, 
R E S O L V E
Art. 1º DESIGNAR a Engenheira Ambiental LORENA TABORDA BONFIM, matricula 

nº21.611, como responsável pela gestão do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento – SEAB e a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, 
referente ao Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

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, 02 de maio 
de 2013.

P O R T A R I A N.º 2 6 6 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 
1674 de 12 de junho de 2008, em consonância com o Decreto n.º 19799 de 28 de fevereiro 
de 2013,

R E S O L V E 
Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ANDERSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Chefe da Seção de 
Lazer Comunitário, na Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, CPF n.º 
033.258.159-44, nos termos da Lei nº 1674/2008.

Elemento da despesa:
33.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       R$   4.000,00
Total:                    R$   4.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, 03 de maio 

de 2013.

                 Benedito Alves Júnior                                    Luiz Carlos Gibson
         Secretário Municipal de Finanças                                    Prefeito Municipal

                 Benedito Alves Júnior                                    Luiz Carlos Gibson
         Secretário Municipal de Finanças                                    Prefeito Municipal

P O R T A R I A N.º 2 6 5 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º 
1674 de 12 de junho de 2008, em consonância com o Decreto n.º 19799 de 28 de fevereiro 
de 2013,

R E S O L V E 
Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a SERGIO LUIZ DE SOUZA, ocupante do cargo de Assistente I, na Secretaria 
Municipal de Cultura, Esportes e Recreação, CPF n.º 803.338.699-15, nos termos da Lei 
nº 1674/2008.

Elemento da despesa:
33.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      R$   4.000,00
Total:                     R$   4.000,00
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACOBORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de maio 

de 2013.

  

P O R T A R I A  N.º  2 6 5 8 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando 
das atribuições,  
R E S O L V E 
Art. 1º Promover o enquadramento das servidoras, conforme a Lei 1882 de 05 
de abril de 2012. 
 

MATR NOME DO SERVIDOR CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR  

7360 JURACI FAGUNDES DOS SANTOS 
CHAGAS 

PROFESSOR 
– CLASSE II III “G” 6034/2013 12/04/2013      

8412 VERA LUCIA CORREA PROFESSOR II “D” 6318/2013 17/04/2013      
9302 VERA LUCIA CORREA PROFESSOR II “B” 6318/2013 17/04/2013      

8424 JEANE APARECIDA BENICIO 
CAMARGO PROFESSOR III “D” 4411/2013 20/03/2013      

9287 JEANE APARECIDA BENICIO 
CAMARGO PROFESSOR III “B” 4411/2013 20/03/2013      

 
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, 24 de 
abril de 2013. 
 
 

D E C R E T O  N.º 1 9 9 4 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade a servidora MARILENE SCHROEDER, 

matrícula n.º 8.959,ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,lotada na Clínica da Mulher, na Divisão de Saúde 
Pública, na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 09 de abril de 2013 a06 de agosto 
de 2013, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos Autos de 
Processo Administrativo N.º 7347/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 06 de maio 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 4 5
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 EXONERAR, a pedido, a partir de 02 de maio de 2013, a servidora MELRI MARTINS 

DOS SANTOS, matrícula n.º 9.469, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado AGENTE DE ENDEMIAS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 7213/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 03 de maio 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 4 1
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 DECLARAR vago o cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor 

Classe II, ocupado pela servidora LILIAMAR SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, devido a ÓBITO, em 30 de abril de 2013, conforme matrícula n.º 084954015520
13400038166001743603.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de maio 

de 2013.

D E C R E T O N.º 1 9 9 3 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, aservidoraDILCEIA 

APARECIDA DA SILVA HAIDUK, matrícula n.º 7.661, servidora ocupante do cargo do quadro 
de provimento efetivo denominado AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - F, lotadano CMEI – 
Vinicius de Moraes, da Divisão de Plan. Ens. Aperf. Tec Pedagógico, na Secretaria Municipal 
de Educação, no período de 22 de abril de 2013 a 22 de julho de 2013, de acordo com o 
que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4522/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de abril 

de 2013.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão Presencial  N.º 014/2013 

PROTOCOLO Nº 3291/2013 

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados 
pelo  Decreto nº 19714 de 2/801/2013,  julgou vencedora a Empresa:  

  
Fornecedor:    
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA        CNPJ: 05.568.807/0001-49 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
5 1 Banheira para banho de bebês 

nas seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
plástico, resistente, atóxico, 
rígido; 
Com capacidade para bebês 
de até 13 kg; 
Capacidade de 20 litros; 
Com encosto para o bebê, 
porta sabonete e bico para 
facilitar o escoamento da 
água;Nas dimensões: (CxLxA) 
70 cm x 38 cm x 20 cm.  

BURIGOTT
O AVULSO

UN 2,00 28,00 56,00 

5 2 Berço em madeira Com as 
seguintes especificações 
mínimas:berços com grades 
em MDF :cor: branca 
acetinada;medindo: 130cm de 
comprimento x 60 cm de 
largura, com estrado ajustável, 
sem gavetas;  
sendo; espaçamento das 
grades laterais no máximo 
6,5cm e o espaçamento entre 
as grades e o estrado deverá 
ter no máximo 2,5cm.Os 
cantos, partes protuberantes, 
cantoneiras, dobradiças e 
suportes devem ser 
chanfrados, ou seja, não 
devem ter pontas nem 
arestas;A altura final das 
grades deverá possuir 60 cm a 
partir do estrado; 
Sendo:A – 120 cm P – 60 cm 
L/C – 130 cm 
Colchão para berço: nas 
medidas de 130 cm de 
comprimento x 60 
cm de largura e 12 cm de 
espessura;Com densidade D18 
ou D20;Conforme Norma 
ABNT NBR 13579-2, elaborada 
no Comitê Brasileiro de 
Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela 
Comissão e Estudo de Colchão 
(CE-15:002.04). 
O colchão deverá ser revestido 
com material têxtil limpo e sem 
rasgos, conforme tabela 1 da 
Norma anteriormente citada.O 
fechamento do colchão pode 
ser feito com material têxtil tipo 
viés.; 

IMAZA 
NICOLE E 
ORTOBOM 
FASHION 

UN 7,00 355,00 2.485,00 

O revestimento será feito com 
matelassê (acolchoado), 
costurado ou soldado em 
material têxtil sobre lâmina de 
espuma 100% poliuretano; 
Terá de  possuir 51% de 
viscose e 49% de poliéster; 
O revestimento plástico 
impermeável, que permita 
lavagem e secagem rápida, 
deverá ser utilizado em uma 
das faces;OBS: Os materiais 
constituintes deverão possuir 
proteção dupla: ANTIÁCARO e
ANTIALÉRGICA.Embalagem: 
O colchão deverá ser 
embalado em plástico 
transparente de forma a 
impedir a entrada de poeira e 
insetos. 
Modelo: PROINFANCIA.  

5 3 Cadeirão para refeição nas 
seguintes especificações 
mínimas: Com assento, 
encosto e laterais acolchoadas 
em plástico laminado, de fácil 
limpeza; 
Com bandejas removíveis; 
Com garras laterais facilmente 
acionáveis e apoio para os 
pés,em plastico;Com cinto de 
segurança de 5 pontos; 
Estrutura tubular em ferro  de 
¾";Com pintura eletrostática, 
na cor branca; 
Projetada para manter a 
estabilidade e travas em 
arco;Deve permitir a 
aproximação à mesa de 
refeições; 
Dimensões do cadeirão 
montado (AxCxL) 105 x 56 x 
68 cm (serão aceitas variações 
nestas medidas de no máximo 
2% para +/-). 

BURIGOTT
O BON 
APPETIT 

UN 3,00 126,50 379,50 

5 4 Colchonete para Repouso 
(Creches I, II, III e Pré escola) 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
Para repouso;Medidas: de 185 
cm de comprimento x 65 cm de 
largura e 5 cm de espessura, 
com revestimento 
externo;Kourino; 
cor azul real; que permita 
lavagem e secagem 
rápida,deverá ser utilizado nas 
duas faces;A estrutura interna 
deve ser feita com lâmina de 
espuma selada D33.Com 
proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA; 
MODELO: PROINFANCIA.  

ORTOBOM 
KORINO 

UN 10,00 58,00 580,00 

5 5 Colchonete para Trocador 
(Creches I e II) nas seguintes 
especificações mínimas:para 
trocador; 
medidas de 100 cm de 
comprimento x 60 cm de 

ORTOBOM 
KORINO 

UN 2,00 29,00 58,00 

largura e 3 cm de 
espessura;com revestimento 
externo; 
couro EVA; cor azul real, que 
permita lavagem e secagem 
rápida, deverá ser utilizado nas 
duas faces. 
A camada interna deve ser 
feita com lâmina de fibra de 
poliéster.Com  proteção dupla: 
ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA; 
Embalagem: O colchão deverá 
ser embalado em plástico 
transparente de forma a 
impedir a entrada de poeira e 
inseto. 
MODELO:PROINFANCIA  

5 6 Tatame em EVA Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Para (Creches I, II e 
III)Placas em EVA (etil vinil 
acetato) Sistema de  encaixe 
;Medidas: 100cm x100cm x 
20mm; 
Multicolorido;Antiderrapante 
com película texturizada e 
siliconada e bordas de 
acabamento;Com  encaixe 
perfeito e retornar ao formato 
original após 
impacto;MODELO: 
PROINFANCIA.  

COUROPL
ASS 
TATAME 

UN 16,00 48,00 768,00 

10 1 Esterilizador para 6 
mamadeiras para microondas 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Elimina todas as 
bactérias nocivas ao bebê. 
Esteriliza em apenas 7 minutos 
até 6 
mamadeiras;Dimensões: 
Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 
cm;Peso do produto: 0.51 
kg;Idade recomendada: de 0 
meses a 2 anos.MODELO 
PROINFÂNCIA.  

DOUBLE 
DREAM  

UN 2,00 96,50 193,00 

11 1 Quadro branco Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Tipo lousa 
magnética;Vertical ou 
horizontal;Com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio 
anodizado fosco, frisado;Vista 
de 20x19 mm profundidade 
própria para faciliar trocas de 
conteúdo interno;Fundo do 
quadro confeccionado em 
eucatex, 10 mm;Dimensões: 
90 cm altura x 120 cm largura. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

CORTIART
E 
POPULAR 
BRANCO 

UN 4,00 70,35 281,40 

11 2 Quadro de avisos Com as 
seguintes especificações 
mínimas:De cortiça, com 
moldura em alumínio 
anodizado natural fosco, 
frisado;Vista de 20x19 mm de 
profundidade; 
Fundo do quadro 

CORTIART
E 
POPULAR 
CORTIÇA 

UN 2,00 93,69 187,38 

confeccionado em eucatex 10 
mm;Acabamento em cortiça 
aglomerada selada; 
Dimensões: 100 cm altura, 150 
cm largura. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

11 3 Quadro mural Com as 
seguintes especificações 
mínimas:De feltro; 
Com moldura em alumínio 
anodizado natural fosco, 
frisado;Vista de 20x19 mm de 
profundidade; 
MODELO PROINFÂNCIA. 
Fundo do quadro 
confeccionado em eucatex 10 
mm;Acabamento em feltro 
verde; 
Dimensões: Altura 120 cm x 
Largura: 90 cm.  

CORTIART
E 
POPULAR 
FELTRO 

UN 4,00 62,79 251,16 

16 1 Batedeira com as seguintes 
especificações mínimas: 
Potência: 300 W; 
Consumo: 0,002 KWh por 
hora;Velocidades: 5 e 
Turbo;Tigela com capacidade 
para 3,5 l e giro 
automático;Batedores para 
massas leves e pesadas, ejetor 
de batedores; 
Pode ser usada manualmente 
sem ter de parar o processo; 
Prendedor de fio. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

CADENCE 
BAT271 

UN 2,00 162,00 324,00 

TOTAL 5.563,44 
D.L.KMETIUK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME    CNPJ: 13.232.435/0001-03 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
4 1 Casa de bonecas Casa de 

bonecas em Polietileno: 
Portas;Telha; 
janelas de plástico; 
Casinha com textura simulando 
alvenaria e 
esquadrias, que lembra um 
chalé.Uso para crianças acima 
de 2 anos. 
Medidas:Altura..................: 128 
cmLargura................: 123 cm 
Comprimento.......: 122 cm 
Modelo:PROINFANCIA  

XALINGO UN 1,00 1.712,52 1.712,52 

4 2 Escorregador em Polietileno 
Com as seguintes 
especificações mínimas; 
rotomoldado com 4 degraus 
antiderrapantes; 
Base larga para maior 
segurança; 
Sistema de encaixe para caixa 
de areia; 
Faixa etária: 2 a 10 anos; 
Medidas:Altura .............. : 
1,29mLargura ........... : 
0,82mComprimento .. : 1,78m 
Modelo:PROINFANCIA.  

XALINGO UN 1,00 856,26 856,26 

4 3 Gangorra Com as seguintes 
especificações mínimas; 

XALINGO UN 1,00 380,56 380,56 
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7.332,91 
GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME   CNPJ: 14.643.102/0001-30 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Armários Altos em Aço Com as 

seguintes especificações 
mínimas:Aço, todo em chapa 
24;com 02 portas de abrir com 
reforços internos tipo ômega e 
puxadores estampados nas portas 
no sentido vertical, com 
acabamento em PVC; 
contendo: 04prateleiras, sendo 01 
fixa e 03 com regulagem de altura 
do tipo cremalheira, com 
Fornecimento e montagem de 
armários;fechadura cilíndrica e 
pintura eletrostática a pó; 
Dimenssão: 198x090x040cm 
MODELO:PROINFANCIA  

VEGEL 
AIA402EP 

UN 4,00 384,00 1.536,00 

1 2 Armários Com as seguintes 
especificações mínimas: para 
Primeiros Socorros; 
armários suspensos,; 
com duas portas em vidro; 
para guarda demedicamentos com 
armação em cantoneira 3/4 x 1/8, 
pintura epóxi na cor branca. Não 
serão aceitas ondulações, 
ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no 
acabamento;Deverão ser tratados 
contra oxidação com fosfato de 
zinco e pintados com tinta especial 
com secagem em estufa; 
Internamente serão acopladas 02 
prateleiras em 
vidro 4mm,transparente; 
As portas devem possuir pitão 
para cadeado;Dimensões: 
Altura:1,50m Largura:0,80m 
Profundidade: 0,35m 
MODELO; PROINFANCIA  

LM 1001 UN 1,00 454,00 454,00 

1 3 Armários roupeiro Com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionados em 
chapa de aço“22” (0,75mm); 
na cor cristal;Os roupeiros em aço 
serão constituídos por 12 e 16 
portas;As portas devem possuir 
venezianas para arejamento, pitão 
para cadeado;Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento dos 
roupeiros; 
Deverão ser tratados contra 
oxidação com fosfato de zinco; 
pintados com tinta especial; 
cor: platina com secagem em 
estufa;Após o processo acima 
descrito o produto deve seguir 
para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura 
pelo processo eletrostático de 
pintura a pó,consolidando a 
superfície do produto com 50 
micra de espessura de tinta; 
Possuir dobradiças internas para 
evitar arrombamentos com 

VEGEL 
GRP512E 

UN 3,00 526,00 1.578,00 

abertura de 135°; 
Pés removíveis com sapatas 
plásticas niveladoras Ø3/8”. 
Dimensões: (AxLxP) 
1945x1230x400mm 
MODELO: PROINFANCIA.  

1 4 Arquivos de Aço com as seguintes 
especificações mínimas: Arquivo 
deslizante; 
Confeccionado em aço chapa 26 
(espessura 0,46mm); 
Cor: platina;Com quatro gavetas e 
travamento único; 
Fechamento através de tambor 
cilíndrico;Com gavetas corrediças 
reguláveis distanciadas a cada 
400mm. 
O Sistema de deslizamento das 
gavetas será através de rolamento 
metálico em trilhos telescópicos de 
aço zincado; 
Os puxadores embutidos e as 
dimensões do porta etiquetas 
também embutido é de 75 x 
40mm;Tratados contra oxidação 
com fosfato de zinco e pintados 
com tinta especial com secagem 
em estufa; 
Após o processo acima descrito o 
produto deve seguir para uma 
estufa de alta temperatura para 
receber a pintura pelo processo 
eletrostático de pintura a pó 
consolidando a superfície do 
produto com 50 micras de 
espessura de tinta; 
Rodapés em chapa de aço pintada 
na mesma cor platina com sapatas 
niveladoras; 
Capacidade: 35kg por gaveta; 
Para fabricação é indispensável 
seguir projeto executivo, 
detalhamentos e especificações 
técnicas; 
Todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de 
solda, configurando uma estrutura 
única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso;Eliminar rebarbas, 
respingos de solda, esmerilhar 
juntas e arredondar cantos 
agudos.Com  Selo Identificador 
de Controle de Qualidade do 
fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois 
anos. 
Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades 
ou defeitos de Fabricação;Poderão 
ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação 
aos padrões de cada fabricante, 
desde que configure melhoria de 
qualidade em relação às 
especificações originais. 
Dimensões: (AxLxP) 
1050x470x710mm.Modelo:PROIN
FANCIA.  

VEGEL 
AIOF4EP 

UN 1,00 274,00 274,00 

6 1 Carros coletores de lixo Com as JSN X120A UN 2,00 169,50 339,00 
seguintes especificações 
mínimas:Capacidade: 120 
litros,Rodinhas e cores 
diversas;Fabricados em aço 
eletrogalvanizado; 
Pintura final a pó eletrostática 
contra ferrugem e corrosão; 
Anti-chama;Anti-ferrugem/ 
anti-corrosão;Totalmente 
recicláveis.  

6 2 Conjunto de lixeiras para coleta 
seletiva  nas seguintes 
especificações mínimas: 
Contendo 5 lixeiras; 
Com capacidade mínima de 45 
litros cada lixeira; 
Fabricada em fibra de vidro; 
Com abertura frontal para 
colocação de lixo;  
Com suporte em aço galvanizado. 
Lixeiras nas cores: amarela para 
metal, verde para vidro, cinza para 
não reciclável, azul para papel, 
vermelha para plástico.  

JSN T16 CJ 3,00 417,00 1.251,00 

6 3 Lixeira com tampa abertura e 
fechamento da tampa pelo sistema 
de pedal , capacidade mínima da 
lixeira de 60 l, lixeira com alças, 
lixeira na cor granito ou branca, 
lixeira totalmente confeccionada 
em polipropileno, estrutura de 
suporte da lixeira e sistema de 
abertura e fechamento da tampa 
em material metálico, pintado na 
cor granito ou na cor branca, com 
tratamento anticorrosão, estrutura 
de suporte com pés 

JSN P60 UN 6,00 83,00 498,00 

7 1 Cafeteira elétrica nas seguintes 
especificações mínimas: 
Capacidade para 1,7 litros (20 
copinhos de  80 ml cada); 
Potência - 1000 W;Voltagem: 110 
V;Dimensões aproximadas do 
produto (cm) - AxLxP: 22x18x38 
cm;Peso líquido aproximado do 
produto (kg): 1,8 Kg.MODELO 
PROINFÂNCIA.  

MONDIAL 
C-04 

UN 1,00 88,00 88,00 

7 2 Ferro elétrico a seco 110 V Com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Potência: 1000 W; 
Consumo: 1,0 kWh;Cor: 
branco;Voltagem: 110 V; 
Dimensões aproximadas: 
25x10,5x12 cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 750 g. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

MONDIAL 
F-04 

UN 2,00 39,00 78,00 

7 3 Fogão de 04 bocas de uso 
doméstico Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Volume do forno: 62,3 litros; 
Classificação Energética 
Mesa/forno: A/B; 
Mesa:Queimador normal (1,7 kW): 
3;Queimador família (2 kW): 
1;Forno: 
Queimador do forno 2,4; 
Dimensões aproximadas: 

BRASLAR 
SIRIUS 

UN 1,00 298,00 298,00 

forma de dinossauro; 
Com 3 lugaresColorido; 
Indicado para 1,2 até 3 anos 
brincarem juntas; 
Material: Polietileno 
RotomoldadoFaixa etária: a 
partir de 4 anos Medidas: 
Altura............:0,59m 
Largura..........:0,41m 
Comprimento.:1,54m 
MODELO: PROINFANCIA.  

4 4 Gira-gira com as seguintes 
especificações mínimas: 
Formato redondo; 
Capacidade para até 4 
lugares;Com caricatura de 
pato;Com olhos que giram e 
podem formar expressões; 
Confeccionado em polietileno 
de media 
densidade;Pigmentado 
colorido;Com aditivo UV que 
garante a coloração original 
mesmo que exposto ao 
tempo;Material não tóxico e 
reciclável; 
Nas dimensões (LxCxA) 91 x 
91 x 70 cm.  

XALINGO UN 1,00 856,26 856,26 

4 5 Túnel Lúdico curva 
semi-circulos  
Confeccionado em polietileno 
rotomoldado; 
com 7 suportes de apoio de 

cada lado; 
4 segmentos curvos com furos 
para visualização interna;e 
com possibilidade de 
expansão; 5 conectores; 
2 estruturas curvas iguais que 
funcionam; 
como entrada e saída, com 
adornos estilizados; 
Faixa etária: a partir de 1 
ano;Medidas: 
Altura............:1,00m; 
Largura.........:0,88m; 
Comprimento:2,23m; 
MODELO: PROINFANCIA. 

FRESO UN 1,00 1.617,38 1.617,38 

12 1 Coifa  Com seguintes 
Especificações: 
Confeccionado em AÇO INOX 
AISI 430; 
CHAPA 26; 
Medidas da Coifa: DE 160MM 
X 1000MM; 
Medidas do DUTO DE 300MM 
DE DIAMETRO; 
SENDO3000MM DE 
COMPRIMENTO ; 
EXAUSTOR com motor na 
voltagem 220v; 
Com CHAPEU CHINES; 
Com filtro de reposição  
Entregue em perfeitas 
condições de 
funcionamento.Modelo: 
PROINFANCIA 

GELOCOM UN 1,00 1.909,93 1.909,93 

TOTAL 
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Velocidades com Função Pulsar / 
Capacidade para Triturar Gelo. 
MODELO PROINFÂNCIA. 

7 8 Máquina de lavar roupa 
capacidade de 8 Kg Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Capacidade de roupa 
seca: 8 Kg; 
Consumo de energia: 0,24 kWh 
(110 V) / 0,25 kWh (220 V);Cor: 
branca; 
Potência: 550,0 W (110/220 V); 
Rotação do motor: Centrifugação: 
750 rpm; 
Dimensões aproximadas: 
103,5x62x67 xm (AxLxP); 
Peso aproximado: 40,5 Kg. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

ELECTROL
UX LTE08 

UN 1,00 931,00 931,00 

7 9 Microondas 27 l Com as seguintes 
especificações mínimas:Display 
Digital; 
Potência de Saída: 1500 W; 
Cores: branco;Capacidade: 27 
litros;Dimensões aproximadas: 
51x31x39cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 15,3Kg; 
MODELO PROINFÂNCIA  

PHILCO 
PMS31 

UN 2,00 329,00 658,00 

7 10 Multiprocessador com as 
seguintes especificações mínimas: 
Capacidade (em litros): 1000 
ml;Conteúdo da embalagem: 1 
base (motor), 4 copos de 450 ml, 4 
anéis coloridos para personalizar 
os copos, 4 tampas para 
armazenar, 1 copo 200 ml, 2 
tampas para polvilhar, 1 lâmina 
plana, 1 lâmina dupla, 1 jarra (1 
litro), 1 filtro, 1 pilão, 1 tampa, 1 
sobretampa; 
Cor: preta/prata; 
Dimensões aproximadas do 
produto (cm) - AxLxP: 24x27x29 
cm;Funções: corta, mói, tritura, 
mistura, além de preparar sucos, 
vitaminas, purês e omeletes; 
Garantia do fornecedor: 3 
meses;Material lâmina: Inox; 
Peso líquido aproximado do 
produto (kg): 3,09 Kg; 
Potência (W): 260 Watts (110 V); 
230 Watts (220 V); 
Velocidades: 1 velocidade. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

CADENCE 
BLD300 

UN 1,00 242,00 242,00 

7 11 Purificador de água refrigerado 
Com as seguintes especificações 
mínimas: 
Bandeja coletora removível; 
Capacidade (em litros): 3 l; 
Composição/ material: Poliestireno 
de alto impacto; 
Cor: Branca;Dimensões 
aproximadas do produto (cm): 
AxLxP: 5,5 Kg;Funções: Tripla 
filtragem;Garantia do fornecedor: 
12 meses; 
Modo de filtragem: 3 estágios de 
filtragem: filtragem mecânica 
através de elemento do 
polipropileno Melt Blow; filtragem 

LIBELL 
ACQUA 
FLEX 

UN 3,00 349,00 1.047,00 

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

7 12 Secadora de roupas Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Duto de exaustão; 
Sistema anti-rugas; 
Secagem por tombamento 
auto-reversível;Seletor de 
temperatura de secagem; 
Seca 10 Kg de roupas 
centrifugadas;Consumo de 
energia: 0,2 kWh; 
Voltagem: 110 V;Cor: branco; 
Dimensões aproximadas: 
85x60x54 cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 30 Kg. 
MODELO PROINFÂNCIA  

ELECTROL
UX STR10 

UN 1,00 1.321,00 1.321,00 

8 1 Centrífuga de frutas de 800W Com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
Potência: 800 W; 
Coletor de polpa: 2 l; 
Frequencia: 50/60 Hz; 
Comprimento do cabo: 1,2 m; 
Suporte e grampos: Alumínio 
escovado;Tubo para polpa: Aço 
inoxidável; 
Cores disponíveis: Alumínio 
escovado;Acessórios/ Jarra de 
suco: 1.500 ml; 
Potência do Juicer: 800 W; 
Volume: 0,0380 m³; 
Cor: Alumínio; 
Tensão: 110 V. 
MODELO PROINFÂNCIA 

MONDIAL 
CF-01 

UN 1,00 216,00 216,00 

8 2 Espremedor de frutas semi 
industrial de inox potencia 1/3 HP 
Com as seguintes especificações 
mínimas: 
Bica e tampa em alumínio; 
Design industrial; 
Potência: 1/3 HP; 
Velocidade: 1.750 RPM; 
Voltagem: bivolt; 
Dimensões aproximadas: 
7,5x34,8x7,5cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 4,4kg. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

TRON 
HIPER 

UN 1,00 179,00 179,00 

8 3 Fogão industrial 06 bocas com as 
seguintes especificações 
mínimas:06 bocas; 
Queimadores duplos; 
Com forno de câmara e banho 
maria acoplados;O tamanho das 
bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 

GOLD 
METAL 
F6BCF 

UN 1,00 1.479,00 1.479,00 

3 queimadores simples sendo 3
queimadores duplos c/ chapa ou 
banho maria e c/ 2 fornos. 
Medida total 52x090x080. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

8 4 Liquidificador industrial capacidade 
de 8 l Com as seguintes 
especificações mínimas:Utilidade: 
Triturar produtos diversos com 
adição de líquido. 
Altura (mm): 750; 
Frente (mm): 260; 
Fundo (mm): 220; 
Peso (Kg): 10,3; 
Motor (cv): ½; 
Capacidade (l): 8; 
Voltagem (v): 110; 
Consumo (kw/h): 0,75; 
MODELO PROINFÂNCIA.  

CEMAF 8L UN 1,00 484,00 484,00 

9 1 Aparelho de DVD Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Compatível com os 
formatos: MP3, WMA, DIvX, CD 
de Vídeo, JPEG, CD, CD-R, 
CD-RW, SVCD, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW;Sistemas de cor: NTSC 
e Progressive Scan; 
Funções: Zoom, Book Marker 
Seach, Desligamento automático, 
Trava para crianças, Leitura 
rápida, JPEg Slideshow, Closed 
Caption; 
Conexões: 1 Saída de vìdeo 
composto, 1 Saída de áudio, 1 
Entrada de microfone frontal, 
Saída de vídeo componente, 
Saída S-Vídeo, Saída de áudio 
digital coaxial;Função Karaokê: 
com pontuação;Cor: Preto; 
Voltagem: Bivolt automático; 
Dimensões (LxAxP): 36 x 35 x 20 
cm;Peso: 1,4 Kg. 
MODELO PROINFÂNCIA  

PHILIPS 
3880 

UN 2,00 147,27 294,54 

9 2 Sofá dois lugares Com as 
seguintes especificações 
mínimas:em material lavável; 
revestimento superior; laminado 
de pvc com reforço em manta 
(korino) cv 20; 
acabamento inferior:tela de 
ráfia;pés em alumínio 
revestido;estrutura;- madeira de 
pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização 
contra mofo ,cupim e 
microorganismos; 
sustentação do assento e encosto 
com cintas elásticas de alta 
resistência; 
travamento da estrutura com 
grampos fixados com 
grampeadores pneumáticos; 
espumas: espuma de 
poliuretano;assento: densidade 
D-23; braça: densidade D-20; 
encostos: densidade D-20; 
MODELO: PROINFANCIA.  

COLLI 
PAULISTA 

UN 2,00 382,12 764,24 

9 3 Televisão de LCD 32" com entrada AOC U 2,00 969,23 1.938,46 

87x51x63cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 28,4Kg; 
MODELO PROINFÂNCIA 

7 4 Freezer 420L horizontal com as 
seguintes especificações mínimas 
Capacidade de Armazenamento: 
Garrafa 290ml: 526;Garrafa 600ml: 
306; Pet 600ml: 306; 
Pet 1 litro: 194; Pet 1,5 litro: 
132;Pet 2 litros: 108; Lata 350ml: 
776; 
Capacidade bruta: 419 litros; 
Capacidade líquida: 419 litros; 
Faixa de operação (Dupla Ação), 
com função Refrigerada: 2ºC a 
8ºC;  
Função Freezer: -18ºC a 
-22ºC;Dimensões aproximadas do 
produto (externa): 94,4x133,1x69 
cm (AxLxP); 
Dimensões aprox. do produto 
(interna): 71,5x122,2x51,5 cm 
(AxLxP);Peso aprox. do produto: 
69kg. 
MODELO PROINFÂNCIA  

ELECTROL
UX H500 

UN 1,00 1.648,00 1.648,00 

7 5 Geladeira de uso doméstico 
frostfree 410 l com as seguintes 
especificações 
mínimas:Capacidade Total de 
Armazenamento: 410 l; 
Capacidade Líq. Congelador: 100 
l;Capacidade Líq. Refrigerador: 
310 l; 
Capacidade Total Bruta: 400 l; 
Capacidade Bruta Congelador: 
100 l;Capacidade Bruta 
Refrigerador: 300 l; 
Tensão: 110 v;Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58,1 KWh/mês 
(110V);Consumo: 58,1 KWh/mês 
(220V); 
Cor: branco;Dimensões 
aproximadas: 186,5 x 70,2 x 
73,3cm (AxLxP); 
Peso aproximado: 84,5Kg. 
MODELO PROINFÂNCIA  

CONTINEN
TAL RFCT 
455 

UN 1,00 2.131,00 2.131,00 

7 6 Geladeira de uso doméstico 
frostfree de 250 l  com as 
seguintes especificações 
mínimas:Capacidade total de 
Armazenamento: 250 l; 
Capacidade líquida Congelador: 
30 l; 
Capacidade líquida Refrigerador: 
220 l; 
Capacidade total bruta: 250 l; 
Capacidade bruta Congelador: 31 
l;Capacidade bruta refrigerador: 
220l; 
Freqüência: 60hz;   
Consumo: 22,8 kwh/mês 
(110v);Consumo: 22,8 kwh/mês 
(220v); 
Cor: branco. 
MODELO PROINFÂNCIA  

CONSUL 
CRB36 

UN 1,00 1.339,00 1.339,00 

7 7 Liquidificador de uso doméstico 
com 2 velocidades Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Liquidificador com 2 

MONDIAL 
NL-26 

UN 3,00 56,00 168,00 
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110/220V; 
Visor de cristal líquido garantindo 
perfeita visualização mesmo em 
ambientes de iluminação 
intensa;Prato retangular com 
borda, em material plástico, que 
amplia a área de pesagem e 
garante total segurança na 
operação com mercadorias a 
granel.MODELO PROINFÂNCIA. 

17 1 Bebedouro elétrico conjugado 
Com as seguintes especificações 
mínimas: 
Potência: 120-145 W, para água 
gelada;Gabinete em aço carbono 
pré-tratado contra corrosão e 
pintura epóxi a pó; 
Três torneiras em latão cromado, 
duas de jato para boca e a outra 
para copo, todas com regulagem; 
Duas pias em aço inoxidável 
polido;Filtro de água com carvão 
ativado e vela 
sinterizada;Reservatório de água 
em aço inoxidável com serpentina 
externa; 
Termostato para ajuste de 
temperatura de 4° a 15° C; 
Dimensões: Altura: 960 mm, 
Largura: 660 mm, Profundidade: 
290 mm; 
Altura da parte conjugada: 650 
mm. MODELO PROINFÂNCIA.  

LIBELL 
SIDE INOX

UN 2,00 645,00 1.290,00 

TOTAL 24.472,04 
IVANETE FATIMA LERIN ME             CNPJ: 14.176.795/0001-06 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
2 1 Conjunto de balanço grande nas 

seguintes especificações 
mínimas: Com 4 lugares; 
Colorido;Modelo americano; 
Estrutura metálica; 
Dimensões (LxCxA) 1,90m x 
5,00m x 2,50m;Pés feitos com 
tubo de 1” ¾, chapa 16; 
Cabeça com tubo de 2” ½, chapa 
14;Cadeiras metálicas 
suspensas; 
Assentos em chapa de metal nº 
12, galvanizado a fogo; 
Engates, parafusos, porcas, 
correntes de elo 5,5mm; 
Eixo em aço galvanizado; 
Acabamento solda mig, 
lixamento, polimento; 
Com tratamento anticorrosivo e 
pintura em esmalte 
sintético.Deve ser entregue 
instalado;MODELO:PROINFANC
IA  

BRINQUEDO
S PARANÁ 

CJ 1,00 850,00 850,00 

3 1 Banco retangular Com as 
seguintes especificações 
mínimas;Retangular monobloco, 
com bordas arredondadas; 
Medindo 1,80 x 0,40 x 0,31 m 
altura;Com estruturas 
retangulares em aço 50x30 mm 
parede 1,2.; 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 8,00 107,42 859,36 

O tampo confeccionado em MDF 
de 15 mm; 
com re-engrosso  de 30 mm, 
revestido em sua face superior 
em laminado melamínico pós 
formável de 0,6 mm de 
espessura; 
Cor: Salmon, Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo 
em PVC da mesma cor do 
banco;Acabamento da face 
inferior em laminado melamínico 
branco brilhante; 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" x 
3/16",A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em 
estufa. Ponteiras de acabamento 
em polipropileno na cor branca; 
fixado à estrutura através de 
encaixe.MODELO:PROINFANCI
A.  

3 2 Cadeira  Com as  seguintes 
especificações mínimas: 
para crianças de 2 a 4 anos 
(Creches II e III ) 
Assento e encosto revestidos de 
laminado melamínico; 
Cor: amarelo  (referencia L 
189);fixados através de rebites 
POP; 
A estrutura será em tubode ¾” 
com soldagem eletrônica, pintura 
eletrostática na cor branca;As 
cadeiras possuem sapatas em 
polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor;e 
tonalidade da tinta de 
acabamento, fixadas à estrutura 
através de encaixe;“Parafusos 
de fixação do tampo, 
auto-atarrachantes de 3/16” x 
3/4”, zincado;Todas as unidades 
deverão receber o Selo 
Identificador de Controle de 
Qualidade;do fabricante e a 
garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos; 
Altura do assento da cadeira ao 
chão: 29 cm; 
Altura total: 59 cm; 
Assento da cadeira: 24 cm x 24 
cm;Encosto da cadeira: 24 cm x 
16 cm; 
MODELO:PROINFANCIA.  

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 16,00 31,33 501,28 

3 3 Cadeira giratória com as 
seguintes especificações 
mínimas Com braços; 
Com regulagem de altura do 
assento;Assento e encosto 
confeccionados em compensado 
multilaminado com espessura de 
12 mm; 
Moldados anatomicamente; 
Assento recoberto com espuma 

POLTRONAS 
PARANÁ 

U 3,00 156,66 469,98 

injetada com espessura de 50 
mm, densidade da espuma 33; 
Assento com regulagem de 
inclinação independente do 
encosto;Encosto recoberto com 
espuma injetada com espessura 
de 30 mm, densidade da 
espuma 33; 
Encosto com regulagem de 
altura e inclinação; 
Assento e encosto ligados por 
estrutura metálica recoberta por 
sanfona de poliestireno ou 
polietileno; 
Encosto articulável tipo 
pingente;Componentes 
metálicos ligados através de 
solda, com tratamento 
desengraxante, antioxidante, 
passivador e fosfatizante; 
Com pintura em tinta epóxi pelo 
processo eletrostático; 
Base giratória com elevação a 
gás, pistão com curso de 120 
mm;Aranha de 05 patas 
injetadas em nylon, reforçadas
internamente com anéis de 
aço;Rodízios duplos;Capa 
telescópica; 
Com rolamentos de aço e 
amortecimento de impactos;  
Braços reguláveis na altura, 
injetados em poliuretano, com 
alma de aço;Assento e encosto 
revestidos em courissimo na cor 
azul . 
Estrutura e acabamentos na cor 
preto.Acabamento das bordas do 
assento e encosto em 
PVC;Medidas: Altura do encosto 
370 mm; Largura do encosto 420 
mm; 
Profundidade do assento 420
mm; Largura do assento 480 
mm. A cadeira deve ser 
projetada e construída seguindo 
as normas técnicas de 
ergonomia vigentes, segundo a 
ABNT.  

3 4 Cadeira nas seguintes 
especificações mínimas: 
Poltronas;giratória; 
sem braços;para crianças de 5 e 
6 anosespaldar médio; 
assento e encosto em 
compensado multilaminado 
anatômico;espuma de 
poliuretano injetada em 
densidade de 40 a 50kg/m³; 
com apoio dorso lombar,; 
com capa de polipropileno 
anti-alérgico em alta resistência 
a propagação de rasgos além de 
baixa deformação;Solidez à luz 
classe 5, pilling padrão 5, peso 
280/290g/m; 
mecanismo relax com bloqueio e 
regulagem permanente-gás; 
base em aço com 5 hastes, 

POLTRONAS 
PARANÁ 

UN 20,00 114,59 2.291,80 

para HDTV Com as seguintes 
especificações mínimas:Digital 
Crystal Clear para detalhes 
profundos e nitidez;Tela LCD HD 
com resuloção de 1366x768p; 
28,9 bilhões de cores; 
Taxa de contraste dinâmico de 
26000:1;Incredible Surround; 
Potência de áudio de 2 x 15 W 
RMS;Duas entradas de HDMI para 
conexão HD totalmente digital em 
um único cabo; 
Easylink: controle fácil da TV e 
dispositivo conectado por HDMI 
CEC Entrada oara PC para usar a
TV como monitor de 
computador;Conversor TV digital 
interno;Dimensões: Altura: 54,40 
cm x Largura: 80,90 cm x 
Profundidade: 9,20 cm x Peso: 
18,00 Kg.  

LE32W234
D 

9 4 Ventilador de Teto Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Potência: 130 W; 
3 velocidades; 
Comprimento: 48 cm; 
Largura: 23,5 cm; 
Altura: 26 cm. 
MODELO PROINFÂNCIA.  

VENTISOL 
COMERCIA
L 

UN 8,00 81,60 652,80 

14 1 Aparelho de som Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Tipo: Micro system, com 
karaokê; 
Entrada para USB 1.0/2.0 (full 
speed);Entrada para cartão de 
memória: MMC, SD, MS; 
Rádio AM e FM estéreo com 
sintonia digital; 
Compatível com VCD, CD, CD-R, 
CD-RW; 
Reproduz vídeo no formato 
MPEG4 e CDs musicais em 
arquivos MP3 e WMA; 
Saída S-vídeo, vídeo 
componenete, vídeo composto; 
Saída de áudio digital coaxial; 
Dolby digital (AC3) e DTS; 
Função program, repeat, zoom, 
play, go to, pause e protetor de 
tela;Saída para fones de 
ouvido;Potência: 50 W. 
MODELO PROINFÂNCIA  

POWERPA
CK K56 

UN 4,00 249,00 996,00 

15 1 Balança de prato com capacidade 
para 15 kg Com as seguintes 
especificações mínimas:Modelo: 
Digital com Bateria e memorização 
e subtração automática da tara; 
Capacidade: 15 kg; 
Dimensões mínimas do prato: 383 
x 248 mm;Dimensões finais: 105 x 
305 x 280 mm 
Alimentação: 110 - 220 Vca com 
variação máxima de -15% a +10% 
- 50/60 hz 
Bateria recarregável, que avisa 
quando a carga está se 
esgotando, autonomia para 
80 horas;Recarregador de bateria 
com seletor de voltagem 

MEGA 
STAR 
BC-208 

UN 1,00 299,00 299,00 
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5(cinco)anos. 
MODELO: PROINFANCIA  

3 7 Cadeiras Com as seguintes 
especificações mínimas: 
para crianças de 5 e 6 anos; 
(Pré escola); 
Com assento e encosto das 
cadeiras revestidos de laminado 
melamínico; 
Cores: (amarelo, azul e 
vermelho);Fixados através de 
rebites POP; 
A estrutura será em tubo de ¾” 
com soldagem eletrônica; 
pintura eletrostática; 
cor: branca;As cadeiras 
possuem sapatas em 
polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor; 
e tonalidade da tinta de 
acabamento, fixadas à estrutura 
através de encaixe; 
Parafusos de fixação do tampo, 
auto-atarrachantes de 3/16” x 
3/4”, zincados; 
Medidas:Altura do assento da 
cadeira ao chão: 37,5cm; 
Altura total: 67,5cm; 
Assento da cadeira: 29 cm x 27 
cm;Encosto da cadeira: 29 cm x 
17 cm;projeto executivo, 
detalhamentos;especificações 
técnicas;Todas as partes 
metálicas devem ser unidas 
entre si por meio de solda; 
configurando uma estrutura 
única, devendo receber 
tratamento antiferruginoso; 
Eliminar rebarbas, respingos de 
solda, esmerilhar junta e 
arredondar cantos agudos; 
Com selo Identificador de 
Controle de Qualidade; 
do fabricante;Garantia contra 
defeitos de fabricação de dois 
anosMODELO: PROINFANCIA. 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 24,00 31,33 751,92 

3 8 Cadeiras para crianças de 4 e 6 
anos nas seguintes 
especificações mínimas: 
Assento e encosto revestidos de 
laminado melamínico; 
Cor: verde citrino (referencia 
L111) ;Fixados através de 
rebites POP; 
A estrutura será em tubo de ¾ 
com soldagem eletrônica, pintura 
eletrostática; 
Cor: branca; Possuem sapatas 
em polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor: branca; 
Tonalidade da tinta de 
acabamento, fixadas à estrutura 
através de encaixe; 
Parafusos de fixação do tampo, 
auto-atarrachantes de 3/16” x 
3/4”, zincados; 
Medidas:Altura do assento da 
cadeira ao chão: 37,5cm; 
Altura total: 67,5cm; 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 16,00 31,33 501,28 

Assento da cadeira: 29 cm x 27 
cm;Encosto da cadeira: 29 cm x 
17 cm;Para fabricação é 
indispensável seguir projeto 
executivo, detalhamentos e 
especificações técnicas. 
Todas as partes metálicas 
devem ser unidas entre si por 
meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber 
tratamento 
antiferruginoso.Eliminar 
rebarbas, respingos de solda, 
esmerilhar junta e arredondar 
cantos agudos;Todas as 
unidades deverão receber o Selo 
Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. 
Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades 
ou defeitos de Fabricação; 
Poderão ser aprovadas 
variações nas especificações, 
para adequação aos padrões de 
cada fabricante, desde que 
configure melhoria de qualidade 
em relação às especificações 
originais. 
Modelo: PROINFANCIA  

3 9 Mesa Com as seguintes 
especificações mínimas; 
Modelo circular 
Para refeição para adultos 
em revestimento melaminico 
texturizado,tampo em 28mm 
com bordas arredondadas em 
perfil de PVC 180º; 
acabamento em fita de PVC;  
Estrutura em aço com 
tratamento anti ferrugem e 
pintura epóxi.O tampo possui 
diâmetro de 1m e altura de 
71cm.MODELO: PROINFANCIA. 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 1,00 161,14 161,14 

3 10 Mesa de reunião nas seguintes 
especificações mínimas: Modelo 
oval; 
Medindo:2000x1000x750mm; 
com tampo em melamina na cor 
platina; 
bordas arredondadas  
espessura de 25 mm,em perfil 
de PVC;preto, 180º, sobre 
estrutura metálica tubular 
composta por travessas 
passa-cabos; 
com garras nas extremidades e 
furos para a passagem de 
cabos, em chapa de aço, 
e laterais com colunas duplas e 
apoio, tipo “mão francesa”, em 
tubos de aço redondos, com 
pés;horizontais em tubo de aço 
oblongo com ponteiras em
poliestireno injetado na cor preta 
e 
sapatas niveladora;. 
Bandeira central em melamina 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 1,00 340,18 340,18 

platina com altura final de 
50cm;com bordas 
arredondadas;em perfil de PVC 
180º, na curva, e acabamento 
em fita de PVC, nos demais 
lados, na cor preta Estrutura em 
aço na cor preta, com tratamento 
anti-ferrugem de decapagem e 
fosfatização, seguido pelo 
processo de pintura eletrostática 
com tinta híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem 
em estufa. 
MODELO: PROINFANCIA.  

3 11 Mesa de Trabalho nas seguintes 
especificações mínimas: para 
professores; 
medindo 1200x600x750mm; 
em tampo único, em 
melamina;com 25mm de 
espessura;com bordas 
arredondadas; perfil de PVC, e 
acabamento em fita de PVC, 
sobre estrutura metálica tubular 
tripé 
composta por travessas 
passa-cabos, com garras nas 
extremidades;e furos para a 
passagem de cabos, em chapa 
de aço, e laterais com coluna e 
apoio; 
tipo “mão francesa”, em tubos de 
aço redondos; 
Estrutura em aço, com 
tratamento anti-ferrugem de 
decapagem e fosfatização, 
seguido pelo processo de pintura 
eletrostática com tinta híbrida de 
epóxi com 
poliéster em pó, com secagem 
em estufa. 
Com  duas gavetas com 
rodízios em metal, e travamento 
lateral para 
Segredo;Bandeira frontal em 
melamina com altura final de 
50cm, com bordas arredondadas
em perfil de PVC , e acabamento 
em fita de PVC. 
MODELO: PROINFANCIA.  

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 3,00 205,90 617,70 

3 12 Mesas Com as seguintes 
especificações mínimas: mesas 
retangulares monobloco, com 
bordas arredondadas, 
medindo: 1.80 m x 0.80 m; 
com estruturas retangulares em 
aço 50x30mm parede 1,2; 
O tampo será confeccionado em 
MDF de 15mm com re-engrosso 
de 30mm, 
revestido em sua face superior 
em laminado melamínico pós 
formavel de 0,6mm de 
espessura ; 
cor salmon (referencia L148), 
acabamento de superfície 
texturizado eencabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco.
Acabamento da face inferior em 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 4,00 143,23 572,92 

pintura em epóxi; 
pó na cor preta, encosto em 7 
posições na altura, rodízio 
duplos em nylon; 
revestimento em tecido; 
Cor: Azulfogo retardante; 
Altura e profundidade do encosto 
por manipulo ou 
alavanca;Regulagem de altura a 
gás, estrela em aço com capa 
plástica,nylon,alumínio ou 
cromada;Acabamento das capas 
de proteção e estrutura na cor 
preta; 
Revestimento: tecido 
cadeiras  com certificação da 
ABNT 13.962 e ter garantia 
de5(cinco)anos.Medidas:Altura 
do assento da cadeira ao chão: 
37,5cm; 
Altura total: 67,5cm 
Assento da cadeira: 29 cm x 27 
cm;Encosto da cadeira: 29 cm x 
17 cm;Modelo: PROINFANCIA. 

3 5 Cadeira para refeição adultos 
nas seguintes especificações 
mínimas: fixa; 
empilhavel; injetada em 
popliuretano para uso adulto. 
Estrutura fixa;quatro pés em tubo 
de aço oval 16x30; 
com sapatas deslizantes em 
nylon;Acabamento da estrutura 
com tratamento de fosfatização 
epintura 
eletrostática;Empilhamento 
máximo recomendado: seis 
unidades;Cores: Verde 
Citrino;Revestimento: 
Polipropileno; 
MODELO: PROINFANCIA.  

ORIPLAST UN 4,00 71,62 286,48 

3 6 Cadeira para reuniões nas 
seguintes especificações 
mínimas: Poltronas fixas; 
com braços;espaldar médio; 
assento e encosto em 
compensado multilaminado 
anatômico;espuma de 
poliuretano injetada em 
densidade de 40 a 50kg/m³; 
com apoio dorso lombar; 
com capa de polipropileno 
anti-alérgico em alta; 
resistência a propagação de 
rasgos além de baixa 
deformação;Solidez à luz classe 
5, pilling padrão 5; 
peso 280/290g/m; 
base em aço, pintura em epóxi 
pó na cor preta; 
encosto fixo, revestimento em 
tecido fogo retardante, na cor 
azul;Braços fixos e apoia braços 
em poliuretano; 
Medidas 580 mm de largura x 
580 mm de profundidade x 
900/1000 mm de altura; 
poltronas  com  certificação da 
ABNT 13.962 e ter garantia de 

POLTRONAS 
PARANÁ 

UN 8,00 80,57 644,56 
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melamínico;verde citrino 
(referencia L111); 
encabeçado com fitas de bordo 
de poliestireno de 1,5mm de 
espessura; 
Cor: preta;colado com adesivo “ 
Hot Melting”; 
MedidasAltura da mesa: 60 
cm;Tampo da mesa quadrada
para 04 lugares: 80cm x 80 cm; 
MODELO: PROINFANCIA  

TOTAL 11.140,36 
 
 

ITENS DESERTOS: 13 e 18. 
                                                                   
V A L O R   T O T A L :  R$  48.508,75 
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 

Telêmaco Borba, 16 de abril de 2013. 

Luiz Carlos Gibson 
Prefeito  

laminado melamínico branco 
brilhante; 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 ½” x 
3/16”A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em 
estufa. 
Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, 
fixado à estrutura através de 
encaixe;MODELO:PROINFANCI
A  

3 13 Mesas individuais para crianças 
de 5 e 6 anos. Com as seguintes 
especificações mínimas:(Pré 
escola) 
Confeccionadas em tubo 
industrial de 1 1/4”, com 
soldagem;eletrônica MIG; 
pintura eletrostática com 
tratamento anti-ferruginoso na 
cor branca; 
Tampo em MDF revestido em 
laminado melamínico; 
Cores: cores (amarelo,azul e 
vermelho);encabeçado com fitas 
de bordo de poliestireno de 
1,5mm de espessura 
na cor preta colado com adesivo 
“ Hot Melting” 
Medidas:Altura da mesa: 60 
cmTampo da mesa trapezoidal 
para 01 lugar: base maior - 60cm 
x base menor - 40 cm 
x largura – 40cm 
MODELO: PROINFANCIA.  

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 24,00 58,19 1.396,56 

3 14 Mesas para crianças de 2 a 4 
anos nas seguintes 
especificações mínimas 
Confeccionadas em tubo 
industrial de 1 1/4” com 
soldagem eletrônica MIG; 
pintura eletrostática; 
com tratamento anti-ferruginoso;
Cor: brancaTampo em MDF 
18mm revestido em laminado 
melamínico;Cor: amarelo  
(referencia L 189); 
com bordas coladas em PVC na 
cor branca. 
Medidas:Altura da mesa: 54 
cmTampo da mesa quadrada
para 04 lugares: 70 cm x 70 cm 
MODELO: PROINFANCIA  

BRINQUEDO
S PARANÁ 

U 4,00 111,90 447,60 

3 15 Mesas para crianças de 4 e 6 
anos nas seguintes 
especificações mínima: Coletiva 
quadrada; 
Confeccionadas em tubo 
industrial de 1 1/4”; 
com soldagem eletrônica MIG; 
pintura eletrostática com 
tratamento anti-ferruginoso; 
Cor: branca, 
Tampo em MDF ; 
revestido em laminado 

BRINQUEDO
S PARANÁ 

UN 4,00 111,90 447,60 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2013 

PROTOCOLO Nº 3839/2013 

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão 
constante da Ata de julgamento em que a Comissão de Licitação, nomeados pela 
Portaria 2618 de 25/01/2013 julgou vencedora a Empresa:  
  
Fornecedor:    
DARCY HEVENILTON LOURENÇO    CNPJ: 16.621.123/0001-80 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 

1 1 Contratação de empresa 
Para construção de 
contenção de encosta com 
gabião caixa, na medida de 
2,00 x 1,00 x 1,00, na rua Rio 
Eufrates, com fornecimento 
de materiais, mão de obra, 
conforme projeto 
arquitetônico, orçamento, 
quantitativo de materiais, 
memorial descritivo e 
cronograma físico-financeiro. 

 GLB 1,00 249.277,02 249.277,02 

TOTAL 249.277,02 

V A L O R T O T A L: R$ 249.277,02  
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 

Telêmaco Borba, 30 de abril de 2013. 

Luiz Carlos Gibson 
Prefeito 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão Presencial N.º 007/2013 

PROTOCOLO Nº 1951/2013 

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante 
da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo  Decreto 
nº 19714 de 2801/2013,  julgou vencedora a Empresa:   
  
Fornecedor:    
AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME    CNPJ: 76.051.036/0001-66 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 6 Carne bovina - contra filé sem 

osso com aspecto, cor, cheiro e 
sabor característicos. 
Embalados em saco plástico 
trasnparente, atóxico, selado, 
pesando 1kg ou de acordo com 
a solicitação. 
Identificado com etiqueta branca, 
constando o nome do tipo de 
carne, corte e peso.  

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 5.000,00 18,53 92.650,00 

1 8 Carne bovina tipo patinho, em 
cubos  iscas ou bifes de acordo  
com a preparação,  
resfriada, com no máximo 5% de 
sebo e gordura,  
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
caracteristicos,  
embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, selado, 
pesando 1kg ou de acordo com 
a solicitação, identificado com 
etiqueta branca, constando o 
nome do tipo de carne, corte, 
peso, procedência e suas 
condições deverão estar de 
acordo com NTA - 3 (decreto 
12486 de 20/10/78).  

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 8.000,00 12,95 103.600,00 

1 9 Carne de boi - posta branca ou 
lagarto, peça inteira Deverá 
conter no máximo 10% de 
gordura, ausência de cartilagens, 
ossos e conter no máximo 2% de 
aponeurose. 
Deve apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecido nem 
pegajoso, sem exsudato, 
parasitas, larvas e sujidades sem 
sebo.   

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 5.000,00 14,70 73.500,00 

1 10 Carne de boi - posta vermelha, 
cortada em bifes pequenos e 
finos com aspecto, cor cheiro e 
sabor característcos.Embalados 
em saco plástico transparente, 
atóxico, selado, pesando 1kg ou 
de acordo com a 
solicitação.Identificado com 
etiqueta branca, constando o 
nome do tipo de carne, corte e 
peso.  

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 5.000,00 14,65 73.250,00 

1 12 Carne de frango - coxa e sobre 
coxa, congelado  (à temperatura  
que  garanta  que  o  produto  
atinja  -18°C),  manipulados  
em  condições higiênicas  
provenientes  de  animais  
sadios,  abatidos  sob  

COPACOL 
SIF 516 

KG 22.000,00 5,88 129.360,00 

inspeção  veterinária  e  com 
registro  no  SIF  e  DIPOA,  
conforme  a  portaria  n°  368   
de  04  de  setembro  de  
1997  do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento. 
Aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa ou com 
excesso de exsudato e partes 
flácidas,  
Cor: própria, sem manchas 
esverdeadas com  indícios de  
fermentação pútrida;  
Cheiro e Sabor: próprios da 
espécie, com ausência de 
parasitas e sujidades.  
EMBALAGEM: O produto deverá 
estar congelado e embalado com 
saco plástico atóxico, com 
etiquetas de identificação e data 
de validade , transparente e  
resistente  ao  transporte  e  
armazenamento.  
A embalagem deverá 
permanecer íntegra por todo o 
período de validade do produto.   
Os pacotes deverão conter peso 
de 1 kg.  

1 14 Carne moída de frango  
congelada em pacote de 500 g e 
validade de 6 meses. 
O produto deverá estar 

congelado e embalado com saco 
plástico atóxico próprio do 
fabricante do produto, com  
identificação e data de validade, 
resistente  ao  transporte  e  
armazenamento. A embalagem 
deverá permanecer íntegra por 
todo o período de validade do 
produto.  Os pacotes deverão 
conter peso de 500g.  

COPACOL 
SIF 516 

KG 5.000,00 9,48 47.400,00 

1 17 Figado de boi, cortados em iscas 
ou bifes (de acordo com as 
necessidades do setor de 
merenda), sem pele.  
Aspecto próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa ou com 
excesso de exsudato cor: 
própria, sem manchas 
esverdeadas com indícios de 
fermentação pútrida;  
Cheiro e sabor: próprios da 
espécie, com ausência de 
parasitas e sujidades.  
O produto deverá estar resfriado 
e embalado com saco plastico 
atoxico, flexivel, transparente, 
resistente  ao transporte e 
armazenamento.  
Os pacotes deverão conter peso 
de 1kg.  

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 2.500,00 9,30 23.250,00 

1 20 Iogurte com Polpa de Fruta 
sabor Morango Ingredientes: 
Soro de leite pasteurizado, leite 
pasteurizado semidesnatado, 
açúcar, preparado de morango 
(água, açúcar líquido invertido, 
polpa de morango, estabilizante: 
amido modificado, aroma 
idêntico ao natural de morango, 
corante artificial bordeaux, 

LACTO BOM 
SIF 2622 

UN 13.500,00 3,15 42.525,00 
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aromatizante: aromas naturais 
(com óleo essencial de aipo, 
soro de leite), aroma de fumaça, 
conservadores: nitritos e nirtatos 
de sódio, realçador de sabor: 
glutamato monossódico, 
antioxidante: eritorbato de sódio, 
corante: carmim de cochonilha. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.  
Deverá ser entreguem em 
embagalem a vácuo de 240 g.  
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, data 
de validade e quantidade do 
produto.    

1 27 Mortadela defumada fatiada 
carne mecanicamente separada 
constituida de carne bovina, 
carne suína, de aves, toucinho, 
água, amido, proteína vegetal, 
sal, condimentos, umectante 
lactato de sódio (ins 325), 
conservadores nitrato de sódio 
(ins 251) e nitrito de sódio (ins 
250), estabilizante polifosfato de 
sódio (ins 452i), realçador de 
sabor glutamato monossódico 
(ins 621), antioxidante eritorbato 
de sódio (ins 316).  
Sem glúten. 

CAS 3318 KG 500,00 11,70 5.850,00 

1 32 Pernil suino desossado magro  
sem capa de gordura, resfriado 
cortado em cubos de 3 x 3 cm 
embalado em saco plástico 
atóxico transparente, limpo, não 
violado, resistente que garantam 
a integridade do produto até o 
momento do consumo, contendo 
aproximadamente 1 Kg cada 
embalagem. A embalagem 
deverá conter externamente os 
dados de identificação, 
procedência, data de validade e 
quantidade do produto. O 
produto devera apresentar 
validade mínima de 30 dias, a 
partir da data de entrega na 
unidade requisitante .   

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 7.000,00 12,05 84.350,00 

1 33 Posta (coxão duro ou lagarto), 
carne bovina procedente de 
matadouro frigorifico, sob regime 
de inspeção  federal (SIF), 
proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinaria com registro no SIF e 
DIPOA.  
Carne bovina em bifes ou peça 
inteira, (de acordo  com a 
necessiade do serviço de 
alimentação) resfriada.  
Deverá conter no máximo 10% 
de gordura, comprovado com  
laudo bromatológico, ausência 
de cartilagens, ossos e conter no 
máximo 2% de aponeuroses.  
Deve apresentar-se com aspecto 
própio, não amolecido e nem 
pegajoso, sem exsudato, 
parasitas, larvas e sujidades sem 
sebo comprovado com laudo 
microbiológico.   

MASTER 
CARNES SIF 
3796 

KG 6.000,00 14,60 87.600,00 

1 34 Presunto magro fatiado em fatias 
de 10 g cada ingredientes: Pernil 
suíno, água, sal, proteína isolada 
de soja, açúcar,  
Estabilizante: Tripolifosfato de 
Sódio, Espessante: carragena, 
aromatizantes: aromas naturais 
(com pimenta), Conservador: 
nitrito de sódio, antioxidante: 
eritorbato de sódio,  
corante: carmim de cochonilha. 
Não contém glúten. Embalagem 
em pacotes de 500 g.   

CAS SIF 
3318 

KG 3.600,00 13,10 47.160,00 

1 35 Queijo Mussarela fatiado  em 
fatias de 10 g cada. 
Queijo de massa filada, 
consistência semi-dura, com 
média alta umidade, sem 
maturação, com sabor suave.  
Ingredientes: Leite fluido 
pasteurizado, fermento lácteo, 
sal, cloreto de cálcio, coalho e 
conservante sorbato de 
potássio.Não contém glúten. 
Embalagem em pacotes de 500 
g.  

CAS SIF 
3318 

KG 4.600,00 19,60 90.160,00 

TOTAL 975.370,00 
COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA EPP    CNPJ: 85.032.688/0001-44 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 2 Almondega cozida congelada 

(IQF)  Ingredientes: carne 
bovina, água, especiarias, 
corante caramelo, proteína de 
soja texturizada, tripolifosfato de 
sódio, farinha de rosca, cebola, 
sal e antioxdante. Toda matéria 
prima utilizada na elaboração do 
poduto é de qualidade 
comprovadamente alimentar e 
os produtos de origem animal 
utilizados deverão ser 
provenientes de estabelecimento 
inspecionado pelo serviço de 
inspeção federal;  
Prazo de validade: mínimo de 24 
meses impresso na embalagem 
primária;  
Armazenamento: embalagem em 
polietileno de baixa densidade 
com pigmentação azul, aprovada 
para contato direto para 
alimentos de acordo com a 
resolução 105/99 da ANVISA, 
com selagem a quente na base 
da boca sem perfurações ou 
vazamentos. Embalagem com 1 
KG.Embalagem secundária: 
embalagem secundária do 
produto devera ser em caixa de 
papelão reforçada adequada ao 
empilhamento recomendado, 
com fita adesiva, resistente a 
danos durante o transporte ou 
armazenamento, garantindo a 
integridade do produto durante 
todo o seu período de validade. 

SADIA KG 8.000,00 19,28 154.240,00 

1 3 Bacon defumado, industrializado, 
de 1ª qualidade. O produto deve 
apresentar as características 
normais de conservação, 

SEARA KG 2.000,00 12,20 24.400,00 

estando isento de sujidades de 
qualquer natureza, parasitas e 
bolores. Acondicionado em 
embalagens plásticas que 
devem apresentar rótulo com as 
devidas especificações do 
produto. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir da 
data de entrega. 

1 4 Bebida Láctea Fermentada 
sabor Morango Ingredintes: Leite 
pasteurizado padronizado com 
2% de gordura, soro de leite 
pasteurizado, açúcar, preparado 
de morango (açúcar líquido 
invertido, polpa de morango, 
amido modificado, aroma 
idêntico ao natural de morango, 
corante natural carmim de 
cochonilha, corante artificial 
ponceau, estabilizantes: pectina 
cítrica e conservador: sorbato de 
potássio), amido, fermento 
lácteo, espessantes: carragena e 
dextrose, sal e conservador: 
sorbato de potássio.  
Colorido artificialmente.  
Não contém glúten.  
A entrega deverá ser em carro 
refrigerado que mantenha a 
temperatura em 8°C. 
Embalagem em pacote de 1 litro. 

LACTO BOM UN 12.800,00 3,06 39.168,00 

1 5 Bebida Láctea Fermentada 
sabor Pêssego Ingredientes: 
Soro de leite pasteurizado, leite 
pasteurizado semidesnatado, 
açúcar, preparado de pêssego 
(água, açúcar, polpa de 
pêssego, aroma idêntico ao 
natural de pêssego, corante 
natural urucum, acidulante: ácido 
cítrico, espessantes: goma 
xantana e goma guar e 
conservador: sorbato de 
potássio), amido modificado, 
espessante: gelatina e fermento 
lácteo.  
Colorido artificialmente.  
Não contém glúten.  
A entrega deverá ser em carro 
refrigerado que mantenha a 
temperatura em 8°C. 
Embalagem em pacote de 1 litro. 

LACTO BOM UN 12.800,00 3,08 39.424,00 

1 7 Carne bovina moida de 1ª, tipo 
patinho ou coxão mole.  
Deverá conter no máximo 10% 
de gordura, ausência de 
cartilagens, ossos, sem 
aponeuroses, carne procedente 
de matadouro frigorifico, sob 
regime de inspeção federal SIF 
ou SIM, provenientes de animais 
sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária.  
Deve apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem 
pegajosa, sem excesso de 
exsudato, partes flácidas com 
indicios de fermentação pútrida, 
sem manchas esverdeadas, sem 
sebo,  com ausência de 
parasitas, larvas ou sujidades. O 

DONAU KG 20.000,00 14,38 287.600,00 

corante artificial vermelho 
ponceau, corante artificial azul 
brilhante, acidulante: ácido 
cítrico e conservador: sorbato de 
potássio), amido modificado, 
espessante: gelatina e fermento 
lácteo.  
Colorido artificialmente.  
Não contém glúten.  
A entrega deverá ser em carro 
refrigerado que mantenha a 
temperatura em 8°C. 
Embalagem em pacote de 1 litro. 

1 21 Iogurte com Polpa de Fruta 
sabor Pêssego  Ingredientes: 
Leite pasteurizado 
semidesnatado e/ou leite em pó 
reconstituído semidesnatado, 
açúcar, preparado de pêssego 
(água, açúcar, polpa de 
pêssego, aroma idêntico ao 
natural de pêssego, corante 
natural urucum, acidulante: ácido 
cítrico, espessantes: goma 
xantana e goma guar, 
conservador: sorbato de 
potássio) estabilizante gelatina e 
fermento lácteo.  
Colorido artificialmente.  
Não contém glúten.  
A entrega deverá ser em carro 
refrigerado que mantenha a 
temperatura em 8°C.Embalagem 
em pacote de 1 litro.  

LACTO BOM 
SIF 2622 

UN 12.500,00 3,15 39.375,00 

1 23 Iogurte sabor coco. Ingredientes 
mínimos: leite integral e / ou leite 
reconstituído integral, preparado 
de coco (água, açúcar, polpa de 
coco, amido modificado, aroma 
artificial de coco e conservante) 
concentrado protéico de leite e 
soro de leite, fermento lácteo,e 
espessantes.  
Não contem glúten. 
Embalagem bandeja com 6 
unidades.Bandeja com peso 
liquido mínimo de 540 gramas. 

LACTO BOM 
SIF 2622 

UN 1.500,00 3,00 4.500,00 

1 24 Iogurte sabor morango. 
Ingredientes mínimos: leite 
integral e / ou leite reconstituído 
integral, preparado de morango 
(água, açúcar, polpa de 
morango, amido modificado, 
corante natural carmim de 
cochonilha, aroma idêntico ao 
natural de morango e 
conservante), concentrado 
protéico de leite e soro de leite, 
fermento lácteo,e espessantes. 
Não contem glúten. 
Embalagem bandeja com no 
mínimo 6 unidades. 
Bandeja com peso liquido 
minimo de 540 gramas. 

LACTO BOM 
SIF 2622 

UN 400,00 3,00 1.200,00 

1 25 Linguiça defumada fina 
congelada  ingredientes: carne 
suína, carne mecanicamente 
separada de ave, toucinho suíno, 
gordura de ave, água, proteína 
texturizada de soja, sal, açúcar, 
pimenta, alho, estabilizante: 
tripolifosfato de sódio, 

COPACOL 
SIF 516 

KG 2.400,00 12,35 29.640,00 
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de 30 dias. 
A embalagem deve apresentar 
sigla e número de registro em 
vigência no órgão competente. 

1 16 Empanado à base de carne de 
frango com cenoura  
Ingredientes: Carne de frango, 
farinha de trigo fortificada com 
ferro e com ácido fólico, cenoura, 
gordura vegetal, água, amido, 
farinha de rosca, cebola, sal 
hipossódico, 
açúcar,minerais(ferro e zinco) 
alho, vitamina (B12, B6, B1, B2) 
estabilizante tripolifosfato de 
sódio, realçador de sabor: 
glutamato monossodico, 
aromatizantes: aroma natural e 
aroma idêntico ao natural, 
espessante goma xantana, 
corantes: urucum e carmim de 
cochonilha.  
Contém glúten.  O produto 
deverá ser entregue em 
embalagem primária em saco de 
polietileno de baixa densidade, 
atóxico, flexível, resistente, 
termossoldado, transparente 
com capacidade para 3 kg de 
produto e embalagem 
secundária em caixa de papelão 
ondulado, reforçado, lacrado 
com fita adesiva, resistente ao 
impacto e ás condições de 
estocagem congelada.  

SADIA KG 2.000,00 14,91 29.820,00 

1 18 Filé de peixe congelado 
(merluza) O produto não deverá 
apresentar superfície úmida, 
pegajosa ou partes flácidas ou 
de consistências anormal e com 
indícios de deterioração, 
apresentando aspecto, cor, 
sabor e aroma próprios;Declarar 
marca, nome, endereço do 
fornecedor, armazenamento e 
conservação, prazo/data de 
validade conforme especificação 
do fornecedor, tara (da 
embalagem); 
Tolerada a variação de até 8% 
no peso liquido do produto 
descongelado em relação ao 
peso congelado; 
O produto deverá ser embalado 
com material adequado para que 
as condições de armazenamento 
lhe confiem proteção apropriada, 
atóxico, resistente e 
transparente; 
Ausência de elemento 
histológico estranho ao produto 
(ausência de resíduos, vísceras, 
espinhas); 
Ausência de matérias 
macroscópicas e microscópicas 
prejudiciais à saúde humana 
Embalagem primaria em sacos 
pesando 1 kg cada, devendo 
apresentar sigla e número de 
registro em vigência no órgão 
competente. 

OESA KG 4.000,00 14,55 58.200,00 

1 26 Linguiça toscana, pura DONAU KG 5.000,00 6,90 34.500,00 

ingredientes: carne suína, 
conservadores: nitrito e nitrato 
de sódio e condimentos naturais
Embalada a vácuo.  
Embalagem com 1kg .  

1 28 Musculo (traseiro ou dianteiro), 
carne bovina procedente de 
matadouro frigorifico, sob regime 
de inspeção federal (SIF), 
proveniente de animais sadios, 
abatidos sob inspeção 
veterinaria com registro no SIF e 
DIPOA.  
Carne bovina em cubos, com 
tamanho de 3 cm x 3 cm, 
resfriada. Deverá conter no 
máximo 10% de gordura, 
comprovado com laudo 
bromatológico, ausência de 
cartilagens, ossos e conter no 
máximo 2% de aponeuroses.  
Deve apresentar-se  com 
aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajoso, sem exsudato, 
parasitas, larvas e sujidades, 
sem sebo, comprovado com 
laudo microbiológico.  

DONAU KG 10.000,00 12,75 127.500,00 

1 37 Salsicha de Peru congelada  
Ingredientes: Carne de Peru, 
Carne Mecanicamente Separada 
de Peru, Água, Proteína de Soja, 
Gordura de frango, Sal, 
Maltodextrina, Fécula de 
Mandioca, Condimentos naturais 
(páprica doce em pó, cebola 
desidratada, coentro moído, alho 
desidratado), Estabilizante 
Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) 
e Polifosfato de sódio (INS 452i), 
Aromas naturais de fumaça e 
noz moscada, Antioxidante 
Eritorbato de Sódio (INS 316), 
Conservador Nitrito de Sódio 
(INS 250).  
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
O produto deverá ser entregue 
embalagem primária em saco de 
de polietileno atóxico, 
termossoldado, resistente ao 
transporte e armazenamento 
com capacidade para 3 kg de 
produto, embalagem secundária 
Caixa de papelão ondulado, 
reforçado, constituído de tampa 
e fundo, resistente ao impacto e 
às condições de estocagem 
congelada, com capacidade para 
4 (quatro) pacotes de 3kg de 
produto.  

SADIA KG 3.000,00 7,80 23.400,00 

1 38 Salsicha tipo Hot Dog  resfriada 
em pacote embalado a vácuo de  
500 g com 12 unidades de 
aproximadamente 42 g cada 
salsicha. Ingredientes: Carne 
suína, carne mecanicamente 
separada de ave, papada, 
miúdos suíno, pele suína, água, 
proteína vegetal, sal, amido 
(máx. 2%), açúcar, 
aromatizantes: aromas naturais, 
estabilizante: tripolifosfato de 
sódio, conservadores: nitratos e 

COPACOL KG 10.500,00 9,89 103.845,00 

nitritos de sódio, condimento 
natural, Antioxidante: eritorbato 
de sódio, Corante: corante 
natural.  
NÂO CONTÉM GLÚTEN.   

TOTAL 1.027.597,00
PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA – ME CNPJ: 12.962.904/0001-87
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 29 Nhoque de soja  Congelado; 

Cozido;Farinha de soja integral 
não transgênica; 
Extrato de soja não 
transgênico;Fibra de aveia; 
Farinha de trigo enriquecido com 
ferro e ácido fólico; 
Margarina vegetal e condimentos 
naturais;  
Óleo vegetal;Sem conservantes;
Embalagem de 1kg. 
No rótulo do produto deve conter 
a temperatura de menos 18°C 
(-18°C).

REALEZA KG 1.200,00 9,50 11.400,00 

TOTAL 11.400,00 
 

ITENS DESERTOS: 01, 19, 22, 30, 31 e 36. 
          
                                                       
V A L O R   T O T A L :   R$ 2.014.367,00 
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 

                           Telêmaco Borba, 23 de abril  de 2013. 

Luiz Carlos Gibson 
Prefeito  

produto deverá estar resfriado e 
embalados em plásticos 
atóxicos, com etiquetas de 
identificação, transparente e 
resistente ao transporte  e 
armazenamento. A embalagem 
deverá permanecer íntegra por 
todo o período de validade do 
produto. Os pacotes deverão 
conter peso de 1 kg.  

1 11 Carne de charque nas seguintes 
especificações mínimas: 
Preparado com carne bovina tipo 
acém paleta ou colchão mole; 
Carne salgada, curada, seca, de 
consistência firme, com cor, 
cheiro e sabor próprios; 
Isento de sujidades, parasitas e 
materiais estranhos; 
Deve conter o mínimo de 
gordura, nervos ou peles 
visíveis;Produto embalado à 
vácuo, acondicionado em sacos 
plásticos transparentes, atóxicos, 
limpos, não violados, 
hermeticamente fechados e 
resistentes (sem furos),  que 
garantam a integridade do 
produto até o momento do 
consumo;A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 
informação nutricional, número 
do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega. 

NOVA VIDA KG 1.000,00 16,90 16.900,00 

1 13 Carne de porco - bisteca, sem 
couro e sem gordura com 
aspecto, cor, cheiro e sabor 
caracteristicos. 
Embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, selado, 
pesando 1kg ou de acordo com 
a solicitação. 
Identificado com etiqueta branca, 
constando o nome do tipo de 
carne, corte, peso.  

DONAU KG 5.000,00 9,60 48.000,00 

1 15 Carne suína (costela de porco) 
com osso Magra, resfriada, 
cortada em tiras; 
Embalado em embalagem 
plástica, transparente, atóxico, 
resistente,  contendo marca do 
produto e prazo de validade; 
O produto não deverá apresentar 
superfície úmida, pegajosa, 
exudado ou partes flácidas ou de 
consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida; 
O produto deve apresentar as 
suas características 
organolépticas preservadas (cor, 
aparência, textura e odor 
próprios). 
Deve fornecer o nome, endereço 
e o telefone do 
frigorífico/abatedouro, a data do 
abate e o período maximo de 
consumo;O prazo máximo entre 
o abate e a entrega deverá ser 

DONAU KG 4.000,00 10,15 40.600,00 

D E C R E T O N.º 1 9 9 3 7
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 EXONERAR, a pedido, a partir de 01 de maio de 2013, o servidor RODRIGO 

CAMPOS MILLEO BARBOSA, matrícula n.º 9.058, ocupante de cargo do quadro de 
provimento em comissão denominado CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta nos Autos de Processo 
Administrativo N.º 6868/2013, permanecendo a ocupar o cargo de provimento efetivo 
denominado Assistente Administrativo.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de abril 

de 2013.

                    André Luiz Battezzati                                                      Luiz Carlos Gibson
              Procurador Geral do Município                                      Prefeito Municipal
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