
                    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

Edição 533

Editado em
04 páginas Telêmaco Borba, 18 de dezembro 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  Nº 2 0 5 7 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições, pelo art. 81, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e atual redação do Decreto nº 
3.365, de 21 de junho de 1941.

R E S O L V E
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação de seu pleno 

domínio, a ser efetivada por meio de acordo ou judicialmente, pelo preço irreajustável de R$ 
1.396.659,10 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais 
e dez centavos), o imóvel a seguir descrito:

a) A área pretendida é parte integrante da matrícula nº 3.867 do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Telêmaco Borba com área total de 290.405,78 m² a qual situa-se 
próximo ao Bairro São Roque.

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é de natureza urgente para efeito 
de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, nos termos do 
Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Art. 3º O imóvel desapropriado destina-se à construção de moradias residenciais. 
Art. 4º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação 

orçamentária prevista no orçamento do Município, consignadas sob o nº 02.013.16.482.1
601.1019.4490.61. 

Art. 5º Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a tomar as providências 
administrativas e ou judiciais necessárias para a viabilização da desapropriação.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de 

dezembro de 2013.

D E C R E T O  N.º  2 0 5 7 2
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 16 de dezembro de 2013, a servidora FERNANDA 

GOMES DA SILVA, matrícula n.º 9567, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo 
denominado TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR I/ENFERMAGEM, lotada no PSF 
– Bela Vista, no Programa Saúde da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 21408/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de 

dezembro de 2013.

D E C R E T O  N.º  2 0 5 6 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 ANULAR o processo licitatório modalidade Pregão Presencial n.º 172/2013 – 

PMTB, protocolo 18373/2013, que tem por objeto a contratação de empresa para serviço 
de implantação, conversão, treinamento e manutenção no Sistema de Informação e 
Gerenciamento de Dados para Módulo de Assistência Social Municipal.

Art. 2º Fica assegurado ao licitante no prazo de 05 (cinco) dias o contraditório e a ampla 
defesa.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de 

dezembro de 2013.

D E C R E T O  N.º  2 0 5 5 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 à servidora ELIANE DE CARVALHO COSTA, matrícula 

n.º 8183, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Técnico Mun. 
Nível Superior I/Enfermagem, lotada na Clínica da Mulher, na Divisão de Saúde Pública, na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 26 de novembro de 2013 a 10 de dezembro 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 20817/2013.

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, 11 de 

dezembro de 2013.

D E C R E T O  N.º  2 0 5 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 CONCEDER LICENÇA à servidora LUCIANE DOS SANTOS, matrícula n.º 9122, 

ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Agente Comunitário de 
Saúde, lotada no PSF – Área II – ACS, no Programa Agente Comunitário de Saúde, na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 27 de novembro de 2013 a 11 de dezembro 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 20668/2013.

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, 11 de 

dezembro de 2013.

 
Extratos de Transferências Voluntárias - TVM 

TVM nº: 2/2013 (Contribuição) 

Concedente: Município de Telêmaco Borba 
76.170.240/0001-04 

Convenente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS TEL BORBA 
77.480.135/0001-26 

Objeto: Revitalização da quadra de esportes.  

Valor Global: R$ 450.825,15 (quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e 
vinte e cinco reais e quinze centavos)  

Valor do Repasse: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) 

Prazo de Vigência: 18 (dezoito) meses 
16/12/2013 - 15/06/2015 

Dotação: 13.004.08.242.08032-132.33.50.41.00.00 
 

D E C R E T O  Nº  2 0 5 4 2
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 servidora ANGELITA PADILHA DA CRUZ, matrícula 

n.º 8934, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado AUXILIAR 
SERVIÇOS GERAIS, lotada na DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, na Secretaria Municipal 
de Administração, no período de 07 de novembro de 2013 a 21 de novembro 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 20028/2013.

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, 09 de 

dezembro de 2013.
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D E C R E T O  Nº  2 0 5 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 PRORROGAR LICENÇA da servidora MARIA IVONE DA CRUZ CARNEIRO, 

matrícula n.º 8790, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, lotada no CMEI – MÁRIO QUINTANA, EDUCAÇÃO 
INFANTIL, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 27 de novembro de 2013 a 
25 de novembro de 2013, por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com o que 
dispõe o Capítulo IV, Seção XII, Art. 143, da Lei Municipal n.º 1883/12, conforme consta nos 
Autos de Processo Administrativo n.º 20140/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de 

dezembro de 2013.

  

D E C R E T O   Nº  2 0 5 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 Considerar FERIADOS NACIONAIS e MUNICIPAIS, de conformidade com a 
Legislação em vigor, os dias abaixo relacionados, do calendário de 2014: 
 
I – FERIADOS NACIONAIS  
1º de janeiro Confraternização Universal 
21 de abril Tiradentes 
1º de maio Dia Mundial do Trabalho 
07 de setembro Independência do Brasil 
12 de outubro Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) 
02 de novembro Dia de Finados 
15 de novembro  Proclamação da República 
25 de dezembro Natal 

 
II - FERIADOS MUNICIPAIS 
21 de março  Instalação do Município 
18 de abril Sexta-feira da Paixão 
19 de junho Corpus Christi 

27 de junho Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Padroeira do 
Município) 

01 de novembro Dia de Todos os Santos 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no 
Decreto nº 19.725 de 04 de fevereiro de 2013. 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 04 de 
dezembro 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

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão  Eletrônico N.º 135/2013 

PROTOCOLO Nº 17211/2013 
 
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 20216 de 28/01/2013,  julgou vencedora a Empresa:  
 Fornecedor:    
CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO    CNPJ: 04.911.354/0001-49 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Adaptador para mangueira nas 

seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em material ABS; 
Para mangueiras de 1.1/2’’. 
Para conexão em mangueira do 
aspirador ao dispositivo de aspiração de 
piscinas 

MCS UN 1,00 9,40 9,40 

2 1 Algicida com as seguintes 
especificações minimas: Indicado para 
prevenir o surgimento de algas 
Pode ser usado no mesmo dia que o 
cloro;Não mancha o revestimento; 
Não deixa o cabelo esverdeado; 
Composição: poli dicloreto (2 hidroxi 
etileno dimetil imino-2-hidroxi propileno 
dimetil imino metileno); 
Concentração 20%;Estado fisico 
liquido;Sem odor;pH entre 5,2 e 
6,9;Ponto de ebulição 100 graus 
celsius;Totalmente soluvel em 
água;Não inflamavel; 
Densidade entre 1,000 e 1,020 
g/cm3;Dsagem: 5 ml/m³; 
Embalagem com 1 litro de produto.  

HTH UN 150,00 12,37 1.855,50 

4 1 Aspirador para fundo de piscinas nas 
seguintes especificações mínimas: Com 
rodas; 
Para mangueira de 1.1/2’’; 
Formato curvo tipo ‘’asa delta’’; 
Confeccionado em material 
termoplástico injetado (ABS); 
Sistema de engate giratório; 
Sistema com regulagem de altura para 
controle da aspiração; 
Largura de 45 cm. 

NAUTIL
US 

UN 1,00 65,00 65,00 

5 1 Cabo de alumínio telescópico nas 
seguintes especificações mínimas: Para 
manutenção de limpeza em 
piscinas;Comprimento de 3 metros; 
Confeccionado em alumínio 
corrugado;Ajuste através de trava 
rápida em ABS;Com manopla de apoio 
para empunhadura; 
Opções para uso em aspiradores, 
peneiras, escovas e outros. 

NAUTIL
US 

UN 1,00 40,95 40,95 

6 1 Cabo telescópico nas seguintes 
especificações mínimas: De 6 
metros;Com 2 tubos para conexão; 
Em alumínio corrugado;Trava rápida em 
ABS;Ajustável; 
Com manopla de apoio. 
Para limpeza em piscina (uso em 
escova de aço, rodo, aspirador, 
peneira). 

MCS UN 1,00 78,90 78,90 

7 1 Cloro granulado nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
tratamento em água de piscina; 
Com alto poder bactericida; 
Alto desempenho;Ação instantânea; 
Agente desinfetante e oxidante; 

HTH EMB 8,00 122,10 976,80 

Composição:Ingredientes ativos 65% 
(hipoclorito de cálcio); 
Ingredientes inertes 35%. 
Embalagem com 10 kg. 
Produto com registro na ANVISA. 

8 1 Diminuidor de pH e alcalinidade com as 
seguintes especificações  minimas: 
Indicado para reduzir o nível de 
alcalinidade e acidez da água de 
piscinas;Composição: mistura de acido 
muriatico e policloreto de 
aluminio;Estado fisico liquido;Com odor 
caracteristico; 
pH 2,0;Densidade 1,05 g/cm3; 
Totalmente soluvel em água; 
Dosagem: redução do pH 13 a 25 
ml/m³, redução da alcalinidade total 13 
ml/m³;Embalagem com 1 litro de 
produto.  

HTH UN 100,00 15,60 1.560,00 

9 1 Elevador de alcalinidade com as 
seguintes especificações minimas: 
Indicado para ajustar a alcalinidade da 
água de piscinas; 
Impede as variações bruscas do pH da 
água, evitando a corrosão de 
equipamentos;Nome quimico comum ou 
genérico bicarbonato de 
sódio;Sinonimos carbonato acido de 
sódio;Estado fisico pó; 
Sem odor;pH 1% - 8,3; 
Não inflamavel;Densidade aparente 
1,06 g/cm3;Solubilidade em água 6,9% 
a 60 graus celsius;  
Dosagem 17 g/m³;Embalagem com 2 kg 
de produto. 

HTH UN 10,00 25,40 254,00 

10 1 Eliminador de Oleosidade nas seguintes 
especificações mínimas: 
Líquido;Produto a base de enzimas 
naturais;Produto para redução de 
acúmulo de sujeira nas bordas de 
piscinas e em equipamentos. 
Frasco plástico de 1 litro. 

HTH FR 10,00 22,00 220,00 

13 1 Limpa bordas com as seguintes 
especificações mínimas: Composição 
quimica: detergente a base de ácido 
benzenosulfônico,  
álcool láurico, polipropileno, glicol diois, 
nonilfenol etoxilado, isotiazolinona, 
espessante, corante, essência e água; 
Estado físico liquido; Forma viscosa;  
Odor característico; pH entre 6,7 e 7,7; 
Ponto de ebulição 100, graus Celsius; 
Não inflamável;  
Densidade 1,0125 g/cm3;  
Solubilidade total em água.  
Embalagem com 1 litro. 

HTH UN 16,00 12,30 196,80 

 
TOTAL 

 
5.257,35 

ITENS DESERTOS: 03, 11, 12, 14, 15, 16 e 17. 
V A L O R   T O T A L :  R$  5.257,35 
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 
 

 
Telêmaco Borba, 26 de novembro de 2013. 

 
 

Luiz Carlos Gibson 
Prefeito  
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE 
Pregão Presencial N.º 138/2013 
PROTOCOLO Nº 17535/2013 

 
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 20429 de 28/01/2013, julgou vencedora a Empresa:  
 Fornecedor:    
CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE – ME – CNPJ 00.298.781/0001-42 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Abacate extra livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades  e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho  bem desenvolvido e 
uniforme  
grau de maturação que suporte ao 
transporte e manuseio.  

 KG 5.000,00 3,30 16.500,00 

1 2 Abacaxi pérola extra livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,  
tamamho médio  
bem desenvolvido e uniforme. 
Com peso mínimo de 1200 g.  

 UN 3.800,00 3,50 13.300,00 

1 3 Abóbora madura descascada  
higienizada, 
cortada em cubos médios de 
aproximadamente 6cm x 6cm  
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios,  
fresca 
firme e intacta,  
livre de fertilizantes, sujidades, parasita 
e larvas 
embalada em saco plástico 
transparente e atóxico 
embalagem com aproximadamente 1 
kg (aceita variação de +/-10%). 

 KG 1.000,00 2,50 2.500,00 

1 4 Abobrinha italiana extra livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades e 
danos por lesão de origem fisica ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor própio da especie,  
graúda, recem colhida, tamanho bem 
desenvolvido e uniforme.  

 KG 9.500,00 2,00 19.000,00 

1 7 Alho graudo natural extra livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades e 
danos por lesão de origem fisica ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
graúda, recem colhida, tamanho bem 
desenvolvido e uniforme.  

 KG 2.200,00 12,00 26.400,00 

1 8 Ameixa extra livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades  e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho  bem desenvolvido, uniforme 
e grau de maturação que suporte ao 

 KG 3.000,00 6,00 18.000,00 

transporte e manuseio.  
1 9 Banana maçã extra livre de residuos 

de fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
tamanho  bem desenvolvido, uniforme 
e grau de maturação médio que 
suporte transporte.  

 KG 5.000,00 2,90 14.500,00 

1 10 Banana nanica extra, meio verde livre 
de residuos de fertilizantes, sujidades e 
danos por lesão de origem física ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
tamanho  bem desenvolvido, uniforme 
e grau de maturação médio que 
suporte transporte.  

 KG 28.000,00 1,82 50.960,00 

1 11 Batata doce livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie, 
tamanho bem desenvolvido e uniforme.  

 KG 3.000,00 2,30 6.900,00 

1 12 Batata inglesa livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica; 
aroma, cor e sabor própios da especie, 
tamanho bem desenvolvido e uniforme.  

 KG 15.200,00 2,28 34.656,00 

1 13 Batata monalisa extra livre de residuos 
de fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
tamanho bem desenvolvido e 
uniforme..  

 KG 5.000,00 2,27 11.350,00 

1 14 Berinjela livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie, 
tamanho bem desenvolvido e uniforme.  

 KG 1.500,00 3,50 5.250,00 

1 15 Beterraba extra livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprios da 
espécie,  
tamanho bem desenvolvido e uniforme, 
de colheita recente.  

 KG 5.000,00 2,10 10.500,00 

1 17 Caqui chocolate extra Livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades  e 
danos por lesão de origem física ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho  bem desenvolvido, uniforme 
e grau de maturação que suporte ao 
transporte e manuseio. 

 KG 5.000,00 3,50 17.500,00 

1 18 Cebola in natura tamanho médio,   
com características íntegras e de 1ª 
qualidade,  
fresco, limpo, isento de sujidades,  
não deve apresentar quaisquer lesões.  

 KG 7.200,00 1,54 11.088,00 

1 20 Cenoura extra livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor proprios da 

 KG 8.500,00 1,50 12.750,00 

especie,  
tamanho bem desenvolvido e uniforme,  
recem colhida.  

1 21 Chuchu tipo 1 verde,  
tamanho médio com coloração 
uniforme, sem manchas ou rachaduras 
na casca,  
bem desenvolvido, firme e intacto,  
sem lesão de origem fisica ou 
mecânica, perfurações, cortes, sem 
brotos e rachaduras,  
livre de residuos de fertilizantes;   
recem colhido.  

 KG 7.500,00 2,00 15.000,00 

1 23 Couve manteiga extra livre de residuos 
de fertilizantes, sujidades, insetos, 
enfermidades e danos por lesão de 
origem fisica ou mecânica;  
folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas.  
Couve cortada, entregue em 
embalagem de 1 kg.  

 EMB 3.000,00 6,00 18.000,00 

1 24 Couve manteiga extra livre de residuos 
de fertilizantes, sujidades, insetos, 
enfermidades e danos por lesão de 
origem fisica ou mecânica;  
folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas.  
Couve cortada, entregue em 
embalagem de 500 gramas.  

 EMB 500,00 3,50 1.750,00 

1 25 Espinafre extra livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades, insetos, 
emfermidades e danos por lesão de 
origem fisica ou mecânica,  
folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. 
Com peso mínimo de 450 g.  

 MC 5.400,00 1,80 9.720,00 

1 26 Gengibre livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie, 
tamanho bem desenvolvido e uniforme.  

 KG 30,00 7,00 210,00 

1 27 Goiaba extra  livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades  e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,  
tamanho  bem desenvolvido, uniforme  
grau de maturação que suporte ao 
transporte e manuseio.  

 KG 3.000,00 3,30 9.900,00 

1 28 Inhame com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniformes típicos 
da variedade. Sem brotos, sem 
machucaduras e racahaduras ou 
cortes na casca, não apresentando 
manchas, danos mecânicos e oriundos 
do manuseio e transporte, livre de 
residuos de fertilizantes. 

 KG 800,00 2,00 1.600,00 

1 29 Laranja lima tipo I de acordo com a 
NTA 17,  
com grau de maturação tal que lhes 

 KG 5.500,00 2,40 13.200,00 

permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato,  
tamanho médio,  
apresentando cor, tamanho e 
coloração uniformes.  
Com polpa firme e intacta.  
Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência  e 
qualidade.  
Livre de residuos de fertilizantes, 
parasitas e larvas, de colheita recente.  

1 30 Laranja pera tipo I de acordo com a 
NTA 17, com grau de maturação tal 
que lhe permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato,  
tamanho médio,  
apresentando cor, tamanho e 
coloração uniformes.  
Com polpa firme e intacta.  
Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade.  
Livre de residuos de fertilizantes, 
parasitas e larvas, de colheita recente..  

 KG 11.000,00 0,95 10.450,00 

1 31 Limão taiti de acordo com a NTA 17, 
com grau de maturação tal que lhe 
permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e coloração uniformes. Com 
polpa firme e intacta. Não 
apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de residuos de 
fertilizantes, parasitas e larvas, de 
colheita recente. 

 KG 600,00 4,00 2.400,00 

1 32 Maçã gala extra livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica ou mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
tamanho bem desenvolvido, uniforme e 
grau de maturação que suporte 
transporte e manuseio.  

 KG 19.000,00 3,48 66.120,00 

1 33 Mamão formosa extra, meio verde livre 
de residuos de fertilizantes, sujidades e 
danos por lesão de origem fisica ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor próprios da 
especie,  
tamanho bem desenvolvido 
grau de maturação médio e uniforme 
que suporte a manipulação e 
transporte.  

 KG 17.500,00 2,49 43.575,00 
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1 47 Quiabo liso De boa qualidade; 
Tamanho e coloração uniforme; 
Sem dano físico ou mecânico oriundo 
do transporte (rachaduras e cortes). 

 KG 1.500,00 9,50 14.250,00 

1 48 Repolho branco extra unidade pesando 
no mínimo 800g 
livre de residuos de fertilizantes, 
sujidades, insetos, enfermidades e 
danos por lesão de origem fisica ou 
mecânica,  
folhas verdes, sem traços de 
descoloração, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidos;  
recem colhido,  
tamanho uniforme.  

 UN 6.300,00 1,27 8.001,00 

1 49 Salsão, maço grande Talos e folhas 
inteiras, graúdas; 
Sem manchas; 
Com coloração uniforme; 
Talos e folhas inteiras, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

 UN 50,00 4,50 225,00 

1 51 Tangerina  ponkan tipo A 
acondicionadas em caixa , com 
aproximadamente 22 kg cada caixa,  
com grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, 
manipulação e conversação adequada 
para consumo mediato e imediato,  
tamanho médio,  
apresentando cor, tamanho e 
coloração uniforme,  
com polpa firme e intacta.  
Não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem, ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade.  
Livre de resíduos de fertilizantes, 
parasitas e larvas.  
Colheita recente.  

 KG 19.000,00 1,70 32.300,00 

1 52 Tomate tipo salada extra graudo,  
com grau médio de amadurecimento,  
bem formado,  
com coloração uniforme,  
não apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade,  
livre de residuos de fertilizantes,  
recem colhidos.  

 KG 8.000,00 3,00 24.000,00 

1 53 Uva  de mesa nas seguintes 
especificações mínimas: Espécie rubi; 
Fruta in natura; 
De boa qualidade; 
Tamanho e coloração uniformes; 
Bem desenvolvidas e maduras; 
Com polpa intacta e firme; 
Sem danos físicos e mecânicos; 
Sem danificações; 
Livre de insetos e sujidades; 
Sem manchas ou defeitos na casca. 

 KG 100,00 5,00 500,00 

1 54 Vagem tipo macarrão sem fio, tipo 1, 
nova, tamanho e coloração uniformes,  
 
sem lesões fisicas ou mecânicas,  
 
sem perfurações ou cortes.  

 KG 3.000,00 6,50 19.500,00 

 
TOTAL 

 
775.575,00 

 
 

ITENS DESERTOS: 05,06,16,19,22,50. 
                                                                    
V A L O R   T O T A L :   775.575,00 
 
 
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública. 
 
 

Telêmaco Borba, 02 de dezembro de 2013. 
 

 
Luiz Carlos Gibson 

Prefeito  

esverdeada.  
Livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades  e danos por lesão de 
origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho bem desenvolvido,  
grau de maturação médio e uniforme 
que suporte a manipulação e 
transporte.  

1 40 Ovo de galinha branco de acordo com 
a NTA 01,  
tamanho médio, fresco, casca firme e 
homogênea, liso, limpo, sem 
rachaduras,  
peso minimo de 50 g a unidade.  
Validade mínima de 15 dias.  
Embalados em cartela de papelão 
prensado com 12 á 30 unidades.  
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente.  
No rótulo da embalagem deverão estar 
impressas de forma clara e indelevel  
as seguintes informações: identificação 
do produto, marca, nome e endereço 
do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade, empilhamento 
máximo para armazenagem.  

 DZ 11.500,00 4,00 46.000,00 

1 41 Pepino caipira tipo extra livres de 
residuos de fertilizantes, sujidades e 
danos por lesão de origem fisica ou 
mecânica;  
aroma, cor e sabor própios da especie,  
tamanho bem desenvolvido e uniforme.  

 KG 5.100,00 2,75 14.025,00 

1 42 Pera d' água  livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades e danos por 
lesão de origem fisica o mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie, 
de boa qualidade apresentando casca 
firme (sem ser dura), sem cortes, 
rachaduras ou manchas pardas.  
Tamanho médio bem desenvolvido e 
uniforme.  

 KG 5.500,00 6,00 33.000,00 

1 43 Pêssego extra   livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades  e danos por 
lesão de origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho  bem desenvolvido e 
uniforme  
grau de maturação que suporte ao 
transporte e manuseio.  

 KG 3.500,00 4,00 14.000,00 

1 44 Pimentão amarelo De boa qualidade; 
Tamanho e coloração uniformes; 
Sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes.  

 KG 500,00 7,00 3.500,00 

1 45 Pimentão verde De boa qualidade; 
Tamanho e coloração uniformes; 
Sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes.  

 KG 500,00 4,15 2.075,00 

1 46 Pimentão vermelho De boa qualidade; 
Tamanho e coloração uniformes; 
Sem lesões de origem física ou 
mecânica, perfurações e cortes.  

 KG 500,00 7,00 3.500,00 

1 34 Mandioca descascada processada,  
branca,  
embalada em saco plástico 
transparente e atóxico,  
esterilizada em atmosfera modificada,  
higienizada,  
corte em toletes com aproximadamente 
8 cm de comprimento,  
com aspecto, cor, cheiro e sabor 
própios,  
firme e intacta,  
livre de fertilizantes, sujidades, parasita 
e larvas, pesando cada embalagem 1 
kg.  

 KG 8.700,00 2,70 23.490,00 

1 35 Mandioca salsa amarela de 1ª, com 
polpa intacta e limpa,  
com coloração e tamanho uniformes 
típicos da variedade.  
Sem brotos, sem machucaduras e 
racahaduras ou cortes na casca,  
não apresentando manchas, danos 
mecânicos e oriundos do manuseio e 
transporte,  
livre de residuos de fertilizantes.  

 KG 5.900,00 6,00 35.400,00 

1 36 Manga tipo Tomy Grande,  
de cor vermelho-amarelada, em forma 
de coração,  
doce e sem fibras,  
livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades  e danos por lesão de 
origem física ou mecânica;  
aroma, cor e sabor próprio da espécie,   
tamanho  bem desenvolvido,  
grau de maturação médio e uniforme 
que suporte a manipulação e 
transporte.  

 KG 1.800,00 2,40 4.320,00 

1 37 Maracujá azedo nas seguintes 
especificações mínimas: De primeira; 
Tamanho e colorações uniformes; 
Deve ser bem desenvolvido e madura; 
Com polpas intactas e firmes; 
Livres de resíduo de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas; 
Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio do transporte. 

 KG 400,00 6,50 2.600,00 

1 38 Melância redonda tipo extra sadias, 
bem formadas,  
casca brilhante, uniforme e limpa;  
de boa qualidade  com peso variando 
de 5 kg  
de acordo com a NTA 17 do Decreto 
Estadual n° 12.486 de 20/10/1978 e à 
Instrução Normativa conjunta 
SARC/ANVISA/INMETRO nº 009, de 
12 de novembro de 2002.  
Não deverá apresentar defeitos, 
apodrecimentos, sem danos fisicos ou 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  

 KG 19.000,00 1,55 29.450,00 

1 39 Melão Amarelo Frutos arredondados, 
com casca enrugada, amarelo intenso,  
polpa suculenta, branca e levemente 

 KG 800,00 2,95 2.360,00 

D E C R E T O  Nº  2 0 5 4 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 ao servidor GERIEL ALBERGONI, matrícula n.º 21706, 

ocupante do cargo do quadro de provimento em comissão denominado Chefe Seção 
de Manutenção Mecânica, lotado na Seção de Manutenção Mecânica, na Divisão de 
Pavimentação e Máquinas, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no 
período de 19 de novembro de 2013 a 03 de dezembro 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 
20949/2013.

Art. 2.º Constatando-se a necessidade de novo afastamento do servidor(a), o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, deverá comunicar imediatamente a Divisão de 
Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de 

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


