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PODER EXECUTIVO 

 

  

D E C R E T O N.º 2 7 5 6 2, DE 29 DE JULHO DE 2021. 
 

 
 
Dispõe e aprova o regulamento que 
estabelece normas para uso das 
dependências internas e externas dos 
espaços públicos dos boxes 
estabelecidos na Feira Verde, e dá 
outras providências. 
 
 

 

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

D E C R E T A: 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Fica aprovado, em todos os seus termos, o regulamento de uso 

de espaço público denominado Feira Verde. 
 

Parágrafo único. O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas 
para uso das dependências internas e externas da Feira Verde. 
 

Art. 2º A Feira Verde, está localizada na Avenida Pref. Cacildo Batista 
de Arpelau, nº 490, Centro, CEP 84261-200, Telêmaco Borba, anexo ao terminal 
rodoviário do município, com 21 boxes de madeira, sendo disponibilizados 30 
(trinta) boxes para comercialização de produtos e serviços, exceto gêneros 
alimentícios e bebidas. 

  
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO, FINALIDADE E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 3° A Feira Verde e seu entorno serão administrados pelo Poder 

Executivo, devendo neles exercer os seus poderes de direção, administração e 
fiscalização, nomeadamente:  

 
I - fazer cumprir o presente regulamento e fiscalizar as atividades exercidas; 
 
II - assegurar a correta utilização das áreas comuns e respectiva limpeza e 
conservação;  
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III - licenciar e coordenar toda a publicidade, exceto a que se encontra dispensada 
de licenciamento ou comunicação prévia. 
 

Art. 4° Para fins deste regulamento, a Feira Verde é imóvel de 
propriedade do Município, destinado preponderantemente a comercialização de 
produtos da agricultura familiar. 

 
Art. 5º A preparação, acondicionamento, comercialização e rotulagem 

dos produtos, deverão obedecer à legislação específica que as discipline. 
 
Art. 6° A Administração municipal poderá coibir a venda de produtos 

que entenda não serem benéficos aos consumidores. 
 
Art. 7° Não será permitida a venda de gêneros alimentícios e bebidas 

sujeitos a peso ou medida sem que estejam munidos dos respectivos 
equipamentos de peso e/ou medida devidamente calibrados. 

 
Art. 8° Caberá ao concessionário efetuar a aferição do equipamento, 

cumprindo as normas determinadas pela lei vigente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 9º Os boxes poderão funcionar diariamente das 08:00 às 21:00 

horas. 
 

Parágrafo único. Aos sábados, domingos e feriados o horário poderá, a critério do 
concessionário, ser reduzido para até 18:00 horas. 
 

Art. 10 O concessionário estará sujeito ao cumprimento dos horários 
acima estabelecidos para funcionamento, sendo expressamente vedado o não 
funcionamento ou interrupção da atividade, por período superior a 30 (trinta) dias 
corridos, salvo justificativa, devidamente analisada e acatada pela Administração 
Pública. 

 
Parágrafo único. Na eventualidade de autorização para suspensão provisória de 
funcionamento, o concessionário deverá afixar aviso, informando aos 
consumidores, o período em que será mantido fechado. 
 
 

CAPÍTULO IV 
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DA CONCESSÃO 
 

Art. 11 O imóvel será concedido após concorrência pública, mediante 
contrato de concessão de direito real de uso, pelo prazo de 10 (dez) anos, que 
deverá ser fixado no edital de licitação, de acordo com os critérios de conveniência 
e oportunidade administrativas, contado da lavratura do instrumento de 
concessão, podendo ser prorrogado por igual prazo, a critério da Administração 
Municipal, podendo, também, ser rescindido, a qualquer tempo, por acordo entre 
as partes ou por infração do concessionário às normas estabelecidas neste 
regulamento ou legislação vigente. 

 
Art. 12 A concessão far-se-á por licitação pública, divulgada por meio 

do Boletim Oficial do município e avisos afixados nos lugares de costume, 
indicando nomeadamente as condições de participação, sendo a adjudicação feita 
conforme os seguintes critérios: 

 
§1º Para efeitos de julgamento a Comissão de licitação usará os critérios de 
classificação da tabela abaixo: 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
TIPO DE EMPRESA (A) 

Com fins lucrativos 5 
Entidades Representantes de Classe 10 
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais 20 
Associação de Pequenos Produtores Rurais 20 
Sem fins lucrativos 20 
  

TOTAL DE PRODUTORES RURAIS (B) 
até 10 05 
11 a 20 10 
21 a 40 20 
41 a 80 50 
81 a 160 100 
Acima de 160 120 

 
 
§2º O Critério de Avaliação das informações prestadas serão comprovadas através 
dos seguintes documentos: 
 
I - Documentos de constituição da empresa/instituição; 
 
II - Comprovantes de regularidade fiscal junto aos órgãos, municipal, estadual e 
federal; 
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III - Comprovante de registro nos órgãos competentes quando for o caso; 
 
IV - O total de produtores deverá ser referente a data da publicação deste Decreto 
no Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba. 
 
§3º Após análise das propostas cabe a comissão de licitação: 
 
I - emitir relatório classificatório de acordo com a pontuação aferida na tabela de 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO do §1º deste artigo, em ordem decrescente, 
considerando a soma A+B; 
 
II - será considerado vencedor da licitação aquele que atingir maior pontuação; 
 
III - em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão os critérios de 
desempate por ordem: 
a) Número de produtores da agricultura familiar; 
b) Participante no PNAE- Programa Nacional alimentação Escolar; 
c) Sorteio. 
 
§4º Na hipótese de sorteio, este será realizado em sessão pública, quando: 
 
I - quando houver empate entre dois ou mais interessados, conforme critério de 
seleção do §1º deste artigo; 
 
II - após análise do primeiro e segundo critério do §3º deste artigo; 
 
III - participaram do sorteio aqueles que estiverem presente no momento do 
sorteio; 
 
IV – a convocação para nova sessão de sorteio se dará pelos meios dos contatos 
apresentados no requerimento e publicada no boletim oficial do município; 
 
V – a convocação deverá ser realizada no prazo nunca inferior a 5 dias úteis do 
dia do sorteio; 
 
VI - o interessado deverá estar no local da votação, munido dos documentos 
pessoais, com antecedência mínima de 10 minutos antes do início da sessão de 
votação; 
 
VII - o interessado poderá ser fazer representado por procuração específica. 
 
§5º proponente terá sua proposta desclassificada quando: 
 
I - apresentar mais de uma proposta para a concorrência objeto;  
 
II - no caso de cônjuges, estes não poderão participar com propostas distintas, se 
o fizerem, ambas as propostas serão desclassificadas. 
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Art. 13 O imóvel com as devidas instalações será entregue ao 
concessionário em perfeitas condições de uso, nos termos contratuais 
estabelecidos na concorrência pública e contrato firmado individualmente com 
cada um dos concessionários, declarando no ato haver recebido o box em perfeitas 
condições de uso. 

 
§1º Após o encerramento do processo licitatório e assinatura do Termo de 
Concessão, será concedido ao concessionário o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias para sua instalação e início das atividades. 
 
§2º Se o concessionário não iniciar as atividades no prazo acima previsto, a 
Administração Municipal poderá cancelar a concessão do mesmo. 
 
§3º O concessionário deverá, antes de iniciar a atividade, realizar as adaptações 
necessárias exigíveis pela legislação vigente. 
 
§4º Findando a concessão e não ocorrendo a renovação pelas partes, o 
concessionário, se compromete a proceder a sua imediata desocupação, 
comunicando tal fato a Administração Municipal, que fará análise e dará o aceite. 
 

Art. 14 A concessão poderá ser suspensa ou anulada quando se 
verifiquem irregularidades que afetem a legalidade do ato, ou se descubra conluio 
entre os concorrentes. 

 
Art. 15 O titular do direito à ocupação do imóvel será obrigado a 

reformas periódicas de conservação nas respectivas instalações, em harmonia com 
as indicações que lhe forem dadas pela Administração Pública. 

 
Art. 16 O concessionário somente poderá disponibilizar até 30% 

(trinta por cento) dos boxes para terceiros, desde que estes trabalhem com 
bebidas e alimentação de consumo no local. 
 
 

CAPÍTULO V 
DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 
Art. 17 A limpeza, manutenção e conservação da área de uso comum, 

vias de acesso e outras, dentro do perímetro da Feira Verde, serão de 
responsabilidade do concessionário. 

 
Art. 18 As manutenções e conservação dos boxes será de 

responsabilidade do respectivo concessionário. 
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Art. 19 É obrigatória a limpeza diária, ficando o concessionário 
responsáveis pelo fiel cumprimento das normas de higiene estabelecidas pela 
vigilância sanitária. 

 
Parágrafo único. O concessionário que descumprir as normas de limpeza e higiene 
estabelecidas pelos órgãos públicos responderá por sua conduta, podendo ter 
rescindido seu contrato de concessão na via administrativa. 
 

Art. 20 Não será consentida a colocação de quaisquer mercadorias ou 
equipamentos em áreas de uso comum, devendo serem guardadas no interior do 
box. 

 
Art.  21 O abastecimento de mercadorias para os boxes, bem como a 

remoção de caixas, equipamentos em geral, serão feitos de maneira a não 
perturbar o livre trânsito das pessoas, devendo ser realizado preferencialmente 
em horários de menor movimento. 

 
Art. 22 Todos os concessionários e funcionários dos boxes deverão 

trabalhar devidamente identificados e uniformizados. 
 

Parágrafo único. O tipo de uniforme e equipamentos de proteção individual, serão 
estabelecidos em conformidade com as determinações da Vigilância Sanitária do 
Município. 

 
CAPITULO VI 

DA ORDEM INTERNA 
 

Art. 23 O concessionário do box obriga-se a zelar pela sua conservação 
e higiene, bem como consertar e substituir o que porventura venha a se danificar 
durante a vigência do contrato, abstendo-se da prática de atos que comprometam 
o asseio, a conservação, a ordem e o decoro público. 

 
Parágrafo único. Os concessionários têm o dever de cumprir o presente 
Regulamento e demais normas fixadas pelo município e previstas no contrato, 
cabendo a Administração municipal exigir seu fiel cumprimento.  
 

Art. 24 Fica reservado ao Município o direito de vistoriar os boxes 
sempre que achar necessário, diretamente ou por seus órgãos.  

 
Art. 25 É expressamente proibido o uso do imóvel em desacordo com 

a destinação prevista no Contrato de Concessão, caso em que ocorrerá a rescisão 
do contrato pelo Município, com notificação de 30 (trinta) dias ao concessionário.  
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CAPÍTULO VII 

DAS BENFEITORIAS 
 

Art. 26 As benfeitorias e reparos necessários ao funcionamento ou 
adequação do espaço interno não poderão alterar o projeto original e serão 
incorporadas a este, devendo estar autorizadas e obedecidas as orientações 
estabelecidas pela Administração Municipal.  

 
Art. 27 O concessionário não terá direito a indenização nem poderá 

reter as benfeitorias executadas, passando estas a integrarem o patrimônio do 
município.  

 
Art. 28 As benfeitorias a serem efetuadas por conta e risco do 

concessionário, somente poderão ser realizadas após apresentação de todas as 
licenças para funcionamento, em especial, autorização da Vigilância Sanitária do 
Município.  

 
Art. 29 As exigências sanitárias deverão atender as normas legais e 

regulamentações da Vigilância Sanitária do Município.  
 
Art. 30 As exigências sanitárias deverão atender a Lei Estadual Nº 

13.331, de 23 de novembro de 2001, o Decreto Estadual Nº 5.711, de 05 de maio 
de 2002 e as determinações da Vigilância Sanitária do Município. 

 
Art. 31 O Concessionário deverá previamente apresentar layout de 

suas instalações, para aprovação pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos e pela Vigilância Sanitária do Município. 

 
Art. 32 Alteração no layout padrão dos boxes, os quais deverão ser 

padronizados em material e cor, a ser definida e aprovada pela Secretaria 
Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, que fornecerá as especificações 
técnicas para construção e instalação. 

 
Art. 33 As instalações elétricas deverão adequar-se ao projeto 

correspondente da Prefeitura e terão que atender exigências e normas técnicas 
cabíveis, assim como os equipamentos a serem utilizados deverão ser informados 
previamente mediante relação a ser fornecida pelo concessionário, datada e 
assinada, com suas cargas de utilização, potência e consumo, com o compromisso 
expresso de responsabilidade de não utilização de carga maior do que a declarada. 
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§1º Não será permitida a utilização de equipamentos não informados previamente 
e que possam comprometer o bom funcionamento e a segurança das instalações 
elétricas do local. 
 
§2º O tipo, qualidade e especificações dos materiais a serem utilizados nas 
instalações elétricas dos quiosques serão especificados pela Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviço Urbanos do Município, e só poderão ser aproveitados 
mediante confirmação e aprovação de sua utilização. 
 

Art. 34 Qualquer modificação nos boxes, por mais simples que seja, 
deverá ser solicitada por escrito à Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria 
Convencional, que deverá aprovar a alteração. 

 
Art. 35 Os boxes possuem disjuntores independentes de energia 

elétrica, para não haver comprometimento na utilização da rede elétrica, ficando 
vedado o compartilhamento de rede elétrica; 

 
Art. 36 Será de inteira responsabilidade do concessionário promover 

a instalação de GLP, em acordo com as respectivas normas técnicas, com 
aprovação prévia e alvará expedido pelos órgãos competentes. 
 
Parágrafo único. A autorização para início das ações de instalações deverá ser dada 
expressamente pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente, após solicitação do concessionário, cabendo a este todas as despesas 
da aprovação e execução do projeto. 

 
Art. 37 O concessionário ficará responsável, durante a vigência do 

contrato, pelos danos que eventualmente ocasionar ao imóvel e suas instalações 
ou a terceiros, resultantes das atividades desenvolvidas.  
 

 

CAPÍTULO VIII 
CONDIÇÃO NÃO ONEROSA 

 
Art. 38 Não haverá cobrança pela ocupação do imóvel, observando os 

termos da Lei Municipal 2.126, de 27 de outubro de 2015, não isentando as demais 
obrigações fiscais e taxas, pertinentes a atividade. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA PERDA DO DIREITO À CONCESSÃO 

 



Telêmaco Borba, 29 de julho de 2021 9
Edição 1772

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

 

  

Art. 39 A concessão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo, 
observado o interesse público, atendendo-se à precariedade do título e 
consequente reversão para o Município dos respectivos direitos e benfeitorias 
eventualmente realizadas, sem direito a qualquer indenização para o respectivo 
titular, quando ficar comprovado:  

 
I - locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a 
terceiros do imóvel, exceto o disposto no artigo segundo;  
 
II - falta de cumprimento às condições concessão do local e qualquer outra 
obrigação legal devida à Administração Pública ou terceiros autorizados, por mais 
de 60 (sessenta) dias;  
 
III - alteração do ramo de atividade a que são destinados os boxes, exceto quando 
for de interesse público e devidamente autorizado pela Administração Municipal; 
 
IV - a prática reiterada de infrações que, pelo seu número e gravidade, sejam 
igualmente lesivas dos interesses municipais e coletivos.  
 

Art. 40 A rescisão do contrato de concessão de uso obriga o 
concessionário à imediata desocupação do imóvel, sem direito a qualquer 
indenização ou retenção por benfeitorias realizadas, devendo entregar o local de 
maneira a ser possível o uso, independentemente da execução de reparos.  

 
Art. 41 Contados 90 (noventa) dias para o término do contrato, o 

Concessionário deverá se manifestar por escrito, via protocolo encaminhado à 
Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, a intenção de 
permanecer no imóvel.   

 
Art. 42 O Município poderá tomar as medidas judiciais visando a 

reintegração de posse, por descumprimento das instruções e normas regimentais 
referentes aos boxes.  
 
 

CAPÍTULO X 
DOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 

 
Art. 43 A Administração Municipal é a legítima detentora do direito de 

exploração e comercialização dos espaços físicos e publicitários do imóvel e seu 
entorno. 

 
Parágrafo único. O concessionário poderá fixar placas em local previamente 
designados pela Administração Municipal, nela devendo constar Nome fantasia, 
firma ou denominação social e número do box. 
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Art. 44 A placa deverá ser afixada na parede em local indicado pelo 

município, conforme modelo a ser determinado pela Administração Municipal, 
observando-se as dimensões máximas do local. 

 
Art. 45 O concessionário somente poderá afixar placas ou outros tipos 

de publicidade ou divulgação e propaganda na parte interna do espaço físico do 
imóvel, mediante aprovação prévia e expressa da Administração Municipal. 

 
Art. 46 O desatendimento às normas do presente capítulo ocasionará 

na retirada da publicidade pela Administração Municipal às expensas do 
concessionário. 

 
Art. 47 A publicidade sonora, dentro do Feira Verde e em seu entorno 

não é permitida. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DAS INSTALAÇÕES 

  
Art. 48 O funcionamento dos boxes está subordinado ao cumprimento 

das condições de higiene e salubridade previstas na legislação em vigor ou que 
sejam impostas pelas autoridades sanitárias e fiscalizadoras competentes.  

 
Art. 49 Se, em consequência de vistoria, for imposta a realização de 

obras de benfeitoria dos espaços e/ou a reparação de equipamentos, o reinício da 
atividade só poderá ser autorizado após informação dos serviços e como foram 
efetuadas.  

 
Art. 50 A realização de quaisquer obras de conservação, benfeitorias 

ou modificação dos locais de venda, a título de ocupação, dependem de prévia 
autorização da Administração.  

 
Art. 51 Todas as obras e benfeitorias incorporadas nos pavimentos, 

paredes, tetos ou outras partes dos locais de venda ficarão pertencendo ao 
Município, não podendo ser retiradas, nem exigida qualquer compensação por elas.  

 
Art. 52 A Administração Municipal não se responsabiliza por quaisquer 

valores ou bens dos concessionários ou pessoas ao seu serviço, existentes nos 
locais de venda ou em quaisquer outros espaços das áreas destinadas aos boxes.  

 
 

SEÇÃO I  
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS INDIFERENCIADOS 
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Art. 53 Todo aquele que produza resíduos que não sejam suscetíveis 
de valorização deve acondiciona-los em sacos plásticos devidamente atados, para 
que a deposição nos recipientes se faça com garantia de higiene, de forma a não 
ocorrer espalhamento ou derrame dos resíduos no interior das áreas destinadas 
aos boxes ou na via pública.  

 
Art. 54 É obrigatória a deposição, por parte dos concessionários, dos 

resíduos no interior dos recipientes para tal destinados, devendo manter sempre 
fechada a respectiva tampa.  

 
SEÇÃO II 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS 
 

Art. 55 O local de uso comum está dotado de recipientes próprios para 
deposição de resíduos sólidos urbanos passíveis de valorização.  

 
Art. 56 Todos os concessionários que produzam resíduos recicláveis, 

nomeadamente vidro, papel, papelão, plástico ou metal, ficam obrigados a colocá-
los nos recipientes apropriados, mediante prévia seleção.  

 
Art. 57 As caixas de papelão devem ser convenientemente 

desmanchadas e dobradas antes de serem introduzidas no contentor apropriado.  
 
 

CAPÍTULO XII 
DIREITOS E DEVERES 

 
Art. 58 O concessionário goza dos seguintes direitos:  

 
I - fruir a exploração do imóvel que lhe for adjudicado ou para quem tenha pago 
a taxa de ocupação, nos termos descritos no presente regulamento;  
 
II - beneficiar-se da utilização dos equipamentos complementares de apoio em 
conformidade com as condições e critérios estabelecidos quando da sua atribuição;  
 
III - beneficiar-se da utilização de todos os espaços e serviços de utilização comum 
não onerosa;  
 
IV - apresentar sugestões e reclamações, verbais ou por escrito, individualmente 
ou através de comissão ou estrutura associativa que os represente, acerca do 
funcionamento dos boxes.  
 

Art. 59 Constituem deveres gerais dos concessionários:  
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I - conhecer as disposições regulamentares sobre a organização e funcionamento 
onde exercem atividade comercial, respeitando-as e fazendo-as cumprir pelo 
pessoal ao seu serviço;  
 
II - assumir responsabilidade pelas infrações cometidas pelas pessoas ao seu 
serviço que não sejam de natureza pessoal;  
 
III - responder pelos danos e prejuízos provocados no imóvel, nas suas instalações 
e equipamentos ou a terceiros, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer 
pessoas ao seu serviço;  
 
IV - utilizar os boxes apenas para os fins do objeto da concessão e nos termos 
nela estabelecidos, bem como não ocupar para venda ou exposição superfície 
superior à que lhe foi concedida;  
 
V - manter os boxes e restantes espaços, equipamentos, móveis ou utensílios, em 
bom estado de conservação, higiene e limpeza;  
 
VI - permitir o acesso ao imóvel, inclusive nos boxes e espaços de utilização 
privativa pelos funcionários e agentes do Município ou por quaisquer autoridades 
sanitárias e fiscalizadoras, sempre que estes o julguem necessário, assim como na 
apresentação de documentos e informações necessários ao cumprimento das 
normas legais e regulamentares em vigor;  
 
VII - exercer a atividade no rigoroso cumprimento da legislação vigente e normas 
regulamentares aplicáveis, em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho, 
comercialização, exposição, preparação, acondicionamento, rotulagem de 
produtos, afixação de preços, medidas de prevenção e eliminação de pragas;  
 
VIII – assegurar a deposição diária de resíduos ou detritos em recipientes próprios, 
bem como nos espaços existentes nas áreas de uso comum, destinados à sua 
recolha e acondicionamento, respeitando as regras da coleta seletiva; 
 
IX - utilizar água e energia elétrica de forma racional, e não utilizar indevidamente 
outros equipamentos instalados no local;  
 
X - fixar em local visível os horários de funcionamento.  

 
 

CAPÍTULO XIII 
PROIBIÇÕES 

 
Art. 60 É expressamente proibido aos concessionários:  
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I - usar balanças, pesos e medidas que não estejam devidamente aferidas; 
 
II - ter os produtos desarrumados e áreas de circulação ocupadas;  
 
III - lançar, manter ou deixar resíduos, restos, lixos ou desperdícios, ou lançá-lo 
para a rua;  
 
IV - deixar nos lugares quaisquer equipamentos utilizados na limpeza;  
 
V - deixar luz ou equipamentos ligados para fim diferente da sua atividade;  
 
VI - utilizar o local exclusivamente como deposito e ou ponto de distribuição de 
mercadoria;  
 
VII - trabalhar sem identificação e uniforme;  
 
VIII - pernoitar nos boxes;  
 
IX - permanecer com animais de estimação dentro dos boxes; 
 
X - prática e a comercialização de jogos de azar ou outras atividades ilícitas;  
 
XI - utilização de som ao vivo e mecânico.  
 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS INFRAÇÕES E DAS MULTAS 

 
Art. 61 Sempre que no exercício das suas funções o agente fiscalizador 

tome conhecimento de infrações cuja fiscalização seja da competência específica 
de outra entidade, o agente público deverá participar-lhe a ocorrência.  

 
Art. 62 Em função da gravidade poderá ser aplicada a sanção ou multa 

acessória de:  
 

I - apreensão dos objetos, produtos ou gêneros utilizados na prática da infração; 
 
II - suspensão do direito de ocupação do box por um período não superior a 30 
(trinta) dias;  
 
III - rescisão do contrato de concessão de uso, sem prejuízo de outras sanções 
que ao caso couber. 
  



Telêmaco Borba, 29 de julho  de 202114
Edição 1772

        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

 

  

Art. 63 Nenhum concessionário poderá usar de toldos ou placas, sem 
prévia autorização da Administração Municipal.  

 
Art. 64 Por infração a qualquer dispositivo deste regulamento, assim 

como de leis e/ou posturas municipais inerentes à matéria ora regulada, aplicar-
se-ão multas de 6 (seis) a 10 (dez) UFM, vigentes à época do pagamento, elevadas 
ao dobro nas reincidências, podendo, além disso, ser declarado extinto e rescindido 
o contrato existente, sem direito a nenhum tipo de indenização.  

 
Art. 65 Verificando-se uma infração, o fato será levado imediatamente 

ao conhecimento da Administração Municipal, a qual lavrará o auto de infração por 
seu setor competente, que conterá:  

 
I - nome do infrator;  
 
II – a disposição legal infringida;  
 
III - a importância da multa, se for o caso;  
 
IV - data da infração;  
 
V - assinatura do responsável;  
 
VI - assinatura de uma testemunha;  
 
VII - assinatura do infrator que, negando-se a fazê-la, será suprida pela 
testemunha.  
 

Art. 66 Dos autos de infração lavrados caberá recurso dirigido à 
Secretaria Municipal do Trabalho e Industria Convencional, no prazo de 10 (dez) 
dias, se o caso, podendo ser reapreciado pelo Chefe do Executivo.  
 
§1º Não havendo recurso ou sendo-lhe negado provimento, o infrator deverá 
recolher a importância devida dentro de 3 (três) dias.  
 
§2º Decorrido esse prazo sem que tenha havido o pagamento, considerar-se-á 
rescindido o contrato, devendo o ocupante do box desocupar o local 
imediatamente.  
 
 

CAPÍTULO XV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 67 Os casos omissos e as dúvidas resultantes da interpretação 
deste regulamento serão resolvidos por deliberação da Administração Municipal, 
devendo haver provocação da parte interessada, mediante protocolo de processo 
administrativo.  

 
Art. 68 Em tudo o que não estiver disposto no presente regulamento, 

aplicar-se-ão as normas constantes nas demais legislações em vigor. 
  
Art. 69 A gestão contratual ficará a cargo da Secretaria Municipal do 

Trabalho e Indústria Convencional e a fiscalização sob a incumbência da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. 

 
Art. 70 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  
 

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de 
julho de 2021. 

 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 

 
Luis Fabiano de Matos 

Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O N.º 2 7 5 6 6, DE 27 DE JULHO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre as regras e os 
procedimentos do “Serviços de 
Acolhimento em Família Acolhedora”. 
 
 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, regulamenta a Lei Municipal nº 
2304 de 09 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as regras e os procedimentos 
do “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”.  

         CONSIDERANDO o art. 34, § 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA, que prevê a preferência do 
acolhimento familiar ao acolhimento institucional quando da inclusão de criança ou 
adolescente em programa de acolhimento; 

CONSIDERANDO que o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
integra a Proteção Social Especial de Alta Complexidade no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS e deve ser organizado em consonância com os 
princípios e diretrizes das normativas nacionais; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal de n.º 2304, de 09 de dezembro de 2019, 
que dispõe sobre o “Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora” em Telêmaco 
Borba, resolve: 

CAPÍTULO I 
PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

 
Art. 1º Fica regulamentada a Lei Municipal 2304, de 09 de dezembro de 

2019, para dispor sobre as regras e procedimentos do Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora. 

Art. 2º São beneficiários do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 
crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos incompletos e adolescentes de 12 (doze) a 
18 (dezoito) anos incompletos, com ou sem deficiência, em medida de proteção 
de afastamento do convívio familiar, aplicada pelo Poder Judiciário, em razão da 
violação de seus direitos. 

Art. 3º Compreende-se por crianças e adolescentes em situação de privação 
temporária do convívio com a família de origem aqueles que tenham seus direitos 
ameaçados ou violados, em caso de abandono, negligência, maus-tratos, ameaça 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 
 
 

Data: _____/_____/_______ Pág. _______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR 
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e violação dos direitos fundamentais por parte dos pais ou responsáveis, 
destituição de guarda ou tutela, suspensão e/ou perda do poder familiar. 

Art. 4º A decisão de inclusão de crianças e adolescentes, afastados do 
convívio familiar e comunitário, em decorrência de medida de proteção aplicada 
pelo Poder Judiciário, no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 
dependerá da avalição da Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento Institucional. 

Art. 5º A criança ou adolescente incluído no Serviço de Acolhimento de 
Família Acolhedora terá prioridade junto à rede de serviços públicos municipais e 
nas tramitações dos processos administrativos, no âmbito municipal, que 
disponham sobre seus direitos. 

 

CAPÍTULO II 
DOS PARCEIROS 

 
            Art. 6º O Serviço ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência 
Social e contará com a articulação e envolvimento dos atores do Sistema de 
Garantia de direitos de crianças e Adolescentes, entre os quais: 

I- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA; 

II- Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

III- 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público Estadual – Telêmaco Borba 
– PR; 

IV- Poder Judiciário Vara da Infância e Juventude de Telêmaco Borba – PR; 

V- Órgãos municipais gestores das políticas de Saúde, Educação, esportes, 
cultura, lazer e demais que integram a rede de proteção e atendimento 
a criança e ao adolescente; 

VI- Conselho Tutelar. 

Art. 7º As crianças e adolescentes cadastrados no Serviço receberão absoluta 
prioridade de atendimento nas áreas das políticas de Saúde, Educação e 
Assistência Social, e áreas afins. 

 
CAPÍTULO III 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

Art. 8º A execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
compete à Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, através da Equipe 
Técnica responsável pelo Serviço de Acolhimento Institucional, conforme consta 
no Art. 12 da Lei Municipal 2304 de 09 de dezembro de 2019.  

Art. 9º Na execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, são 
responsabilidades da Equipe Técnica: 
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I- Selecionar as famílias interessadas, de acordo com os requisitos 
previstos na Lei 2304, de 09 de dezembro de 2019; 

II- Capacitar as famílias selecionadas de forma contínua para o devido 
acolhimento das crianças e adolescentes e através de formação inicial 
com temáticas pertinentes, entre as quais: Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) - Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) e a Rede de Serviço Socioassistencial local; Contextualização 
Histórica do Acolhimento no Brasil – da “Situação Irregular” ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente; A questão da ética e do sigilo 
da família acolhedora em relação ao acolhido e sua história de vida; 
O acolhimento do Adolescente e suas especificidades; A abordagem 
da família acolhedora em relação aos acolhidos com deficiência e/ou 
transtornos psiquiátricos; Proteção e Adoção: Orientações da Vara da 
Infância e Juventude: Atribuições e competências da Equipe Técnica 
do Serviço de Acolhimento Familiar - Lei Municipal; Atribuições e 
obrigações das famílias acolhedoras em atividade de Acolhimento de 
acordo com a Lei Municipal. 

III- Construir o Plano Individual e familiar de Atendimento com cada 
família selecionada e a partir deste acompanhar sistematicamente 
durante todo o período de acolhimento, através de atendimentos 
psicossociais, individuais, visitas domiciliares e relatórios 
psicossociais; 

IV- Orientar e trabalhar com as crianças, adolescentes e as famílias 
acolhedoras sobre o processo do desligamento; 

V- Auxiliar as famílias acolhedoras com a matrícula e frequência escolar 
e encaminhamentos às demais políticas públicas; 

VI- A Equipe Técnica prestará informações ao Judiciário sobre a situação 
da criança acolhida e informará quanto à possibilidade ou não de 
reintegração familiar, com vistas a subsidiar as decisões judiciais; 

VII- Proporcionar o convívio familiar e comunitário da criança ou do 
adolescente acolhido com a família de origem ou extensa; 

VIII- Sugerir ao Poder Judiciário sempre que necessário, o desligamento 
da família acolhedora do Serviço ou a desvinculação da criança ou 
adolescente da família; 

IX- Emitir, sistematicamente, e sempre que solicitado, relatórios técnicos 
sobre a família e a criança ou adolescente acolhido; 

X- Manter sob sua guarda os documentos referentes à família e a criança 
ou adolescente acolhido; 

XI- Informar imediatamente ao Poder Judiciário sobre eventual pedido de 
desistência da família acolhedora; 

XII- Informar ao Poder Judiciário sobre eventual violação de direitos da 
criança ou adolescente acolhido; 
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XIII- Divulgar o Serviço, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, a fim de possibilitar a seleção, avaliação e 
cadastramento das famílias interessadas; 

XIV- Possuir sede para executar as atividades administrativas e 
operacionais do Serviço; 

XV- Prestar as informações solicitadas pelo Poder Judiciário, Ministério 
Público, SMAS, Conselho Tutelar e demais órgãos integrantes do 
sistema de defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente 
sobre as famílias e as crianças e adolescentes acolhidos. 

Art. 10 As visitas/encontros entre criança/família de origem/família 
acolhedora mencionados no Art. 27, §1º, serão acompanhados pela Equipe Técnica 
do Serviço, em espaço físico neutro. 

Parágrafo único: A participação ou não da família acolhedora em tais 
encontros dependerá do parecer da Equipe Técnica.  

Art. 11 A Equipe Técnica do Serviço encaminhará a criança ou adolescente 
à família habilitada, considerando o perfil da família acolhedora avaliado no 
processo de inscrição e as características e necessidades da criança. 

Parágrafo único: após a determinação judicial, caberá à Equipe Técnica do 
Serviço a escolha da família acolhedora. 

Art. 12 O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá mediante 
“Termo de Guarda e Responsabilidade” concedido à Família Acolhedora, de acordo 
com a determinação judicial. 

Art. 13 A Equipe Técnica do Serviço acompanhará todo o período de 
acolhimento, através de visitas domiciliares, atendimentos, encontros individuais 
e/ou em grupos, visando contribuir com o processo de adaptação da criança ou 
adolescente e da família acolhedora. 

Art. 14 O termino do acolhimento familiar da criança ou adolescente 
ocorrerá por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos pertinentes 
ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, através das 
seguintes medidas: 

I - Acompanhamento após a reintegração familiar visando a não reincidência 
do fato que provocou o afastamento da criança; 

II - Acompanhamento psicossocial à Família Acolhedora após o desligamento 
da criança, atendendo as suas necessidades. 

III - Orientação e supervisão do processo de visitas entre a Família 
Acolhedora e a Família que recebeu a criança; 

IV - Envio de informação à Vara da Infância e Juventude do Município 
quando ocorrer o desligamento da família de corrigem do Serviço. 
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Art. 15 A Família Acolhedora prestará serviço de caráter voluntário, o qual 
não gerará, em nenhuma das hipóteses, vínculo empregatício, funcional, 
profissional ou previdenciário com o município ou com a entidade de execução do 
serviço. 

Art. 16 Cada família poderá receber apenas uma criança ou adolescente por 
vez, à exceção dos grupos de irmãos. 

             

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

Art. 17 A família acolhedora é responsável pelas crianças e adolescentes 
enquanto estiverem sob os seus cuidados e proteção, responsabilizando-se pelo 
que se segue:  

I- Todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião, 
obrigando-se à prestação de assistência material, mora e educacional à criança e 
ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais, nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

II- Participar do processo de preparação, formação e posterior 
acompanhamento, disponibilizando-se a receber e interagir com a equipe sempre 
que necessário; 

III- Manter a Equipe Técnica devidamente informada sobre a situação da 
criança ou adolescente acolhido; 

IV- Manter todas as crianças e adolescentes regularmente matriculados 
e frequentando assiduamente as unidades educacionais, desde a pré-escola até 
concluírem o ensino médio; 

V- Contribuir com a preparação da criança ou adolescente para o retorno 
à família de origem, sempre sob orientação da Equipe Técnica.  

VI- Nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência formal 
da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança acolhida até o 
encaminhamento para nova família, o que será determinado pela autoridade 
judiciária. 

VII- A transferência para outra família deverá ser feita de maneira 
gradativa e com o devido acompanhamento. 

Parágrafo único: em casos excepcionais, a criança ou adolescente poderão 
ser conduzidos à Instituição de Acolhimento, mediante parecer técnico, até que 
uma nova família possa recebê-los. 
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CAPÍTULO V 
PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

  

Art. 18 O período em que uma criança ou adolescente permanecerá junto 
à família acolhedora será o mínimo necessário, visando seu retorno à família de 
origem ou encaminhamento à família substituta.  

Parágrafo único: O tempo máximo de permanência da criança e/ou 
adolescente junto à Família Acolhedora não deverá ultrapassar 06 (seis) meses, 
salvo situações extremamente excepcionais, a critério da autoridade judiciária, em 
decisão fundamentada. 

Art. 19 A Família Acolhedora será previamente informada quanto à previsão 
estimada do tempo do acolhimento da criança ou adolescente, podendo este 
período ser prorrogado ou antecipado em prazo suficiente a atender o disposto no 
artigo 13 deste decreto. 

 

CAPÍTULO VI 
DO SERVIÇO 

 
     Art. 20 Deverá ser criada uma Equipe para realizar o acompanhamento 

da família acolhedora e da criança e adolescente, a qual será composta por no 
mínimo:  

      I - (um) Assistente Social          

      II – 01 (um) Psicólogo  

      § 1º - A cada 20 (vinte) crianças ou adolescentes acolhidos no Serviço 
deverão ser acrescidos 01 (um) profissional de Serviço Social e 01 (um) 
profissional de psicologia.  

      § 2º - A contratação e capacitação da equipe técnica é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo único – Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar 
será acompanhado pela equipe técnica responsável, a qual deverá cadastrar, 
selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhedoras, antes, durante 
após o acolhimento.  

 

 

REQUISITOS E DOCUMENTOS DAS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 

 

       Art. 21 O processo seletivo a que se refere o Art. 10º da Lei 
2304/2019, será realizado pela Equipe Técnica do Serviço. A inscrição das famílias 
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interessadas em participar do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será 
gratuita e realizado por meio do preenchimento de Ficha de Cadastro do Serviço 
apresentando os seguintes documentos: 

I- Documento de identificação com foto de todos os membros da família; 

II- Certidão de nascimento ou casamento; 

III- Comprovante de residência; 

IV- Certidão negativa de antecedentes criminais de todos os membros da 
família que sejam maiores de dezoito anos, emitida pela Vara Criminal da Comarca 
de Telêmaco Borba, Juizado Especial Criminal e da Polícia Civil; 

       Art. 22 Poderá cadastrar-se para ser família acolhedora pessoa física: 

I- Com idade entre 21 (vinte e um) e 65 (sessenta e cinco) anos, sem 
restrição quanto ao sexo e estado civil; 

II- Com diferença de idade de, no mínimo 16 (dezesseis) anos em relação 
aos acolhidos; 

III- Que apresentar atestado emitido por médico habilitado, de que o 
pretenso guardião legal não apresenta problema psiquiátrico grave ou 
dependência de substância psicoativa; 

IV- Que apresentar concordância de todos os membros da família maiores 
de 18 anos que vivem no lar; 

V- Que comprovar a estabilidade financeira da família; 

VI- Ter moradia fixa no município de Telêmaco Borba há mais de 01 (um) 
ano. 

VII- Assinar declaração de não ter interesse em adoção. 

Parágrafo único: A habilitação da família acolhedora ao Serviço depende 
ainda de parecer psicossocial favorável da Equipe Técnica e da participação da 
família em no mínimo 100% (cem por cento) do curso de formação, comprovada 
através do certificado de participação. 

      Art. 23 As famílias selecionadas celebrarão termo de Adesão ao Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora diretamente com a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, através da Equipe Técnica responsável pelo Serviço de 
Acolhimento Institucional. 

      Art. 24 Não poderão cadastrar-se no Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora os servidores públicos municipais que possuam atuação direta no 
Serviço de Acolhimento de criança e adolescente; 
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Capítulo IV 
 

SUBSÍDIO FINANCEIRO 
 

       Art. 25 O auxílio financeiro mencionado no Art. VII da Lei 2304/2019 
consiste no auxílio monetário mensal repassado à família para o custeio, dentre 
outras, das despesas com alimentação, higiene, saúde, educação, lazer, 
entretenimento e transporte do acolhido.  

I - Após receber a criança ou adolescente sob sua guarda, a Família 
Acolhedora receberá uma bolsa-auxílio mensalmente;  

II – A família apenas terá direito ao auxilio durante o período de acolhimento 
da criança ou adolescente. Quando se inserir ou se retirar a criança ou adolescente 
da família acolhedora no decorrer do mês, pagar-se-á a esta o valor do mês 
integral, desde que o tempo total de acolhimento seja superior a 28 (vinte e oito) 
dias;  

III – Nos casos em que a criança permanecer em período igual ou inferior a 
28 (vinte e oito dias), a família receberá a bolsa-auxílio proporcional aos dias de 
permanência; 

IV – Nos casos em que o acolhido for beneficiário do BPC – Benefício de 
Prestação Continuada ou de qualquer outro benefício previdenciário, a família 
acolhedora deverá depositar 50% do valor do benefício recebido em conta-
poupança em nome da criança ou do adolescente acolhido, salvo no caso de 
parecer da equipe técnica ou de determinação judicial em contrário; 

V – A interrupção do acolhimento familiar, por quaisquer motivos, implica a 
suspensão imediata da concessão da bolsa-auxílio; 

VI – No que se refere à crianças e adolescentes com necessidades especiais, 
doenças graves, transtornos mentais ou dependentes químicos, devidamente 
comprovados por meio de laudo médico, o valor mensal poderá ser ampliado em 
até 50% do valor estabelecido, mediante aparecer da equipe Técnica, salvo se já 
possuir Benefício de Prestação Continuada. 

§ 1º Cada família receberá bolsa-auxílio mensal, no valor per capita 
equivalente a uma criança ou adolescente, à exceção dos grupos de irmãos. 

§ 2º Em caso de acolhimento, pela mesma família, de mais de uma criança 
ou adolescente, o valor do bolsa-auxílio será proporcional ao número de acolhidos. 

 

       Art. 26 O beneficiário da bolsa-auxílio, uma vez apto a receber o 
recurso, estará isento da prestação de contas dos gastos. 

Parágrafo único – o acompanhamento à família acolhedora possibilitará à 
Equipe Técnica do Serviço, averiguar se a criança e/ou o adolescente acolhido está 
recebendo os cuidados esperados e tendo suas necessidades supridas. 
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      Art. 27 O valor da bolsa-auxílio a ser concedido por criança ou 
adolescente será no valor de um Salário Mínimo Nacional. 

      Art. 28 O pagamento da bolsa auxílio será feito mediante depósito em 
conta corrente, vinculada ao CPF da família acolhedora, após assinatura de recibo 
emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

      Art. 29 A família acolhedora habilitada no Serviço que optar pelo não 
recebimento da bolsa auxílio deverá preencher termo de recusa, disponibilizado 
pela Equipe Técnica do Serviço. 

      Art. 30 A bolsa-auxílio será repassada através de transferência 
bancária, por criança ou adolescente às famílias acolhedoras, durante o período de 
acolhimento e será subsidiada pelo Município, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, prevista em dotação orçamentária. 

       Art. 31 A família acolhedora que tenha recebido a bolsa-auxílio e não 
tenha cumprido as prerrogativas da Lei 2304/2019 e deste decreto fica obrigada 
ao ressarcimento da importância recebida durante o período da irregularidade. 

Parágrafo único: Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através da Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento, processar e julgar os casos 
de descumprimentos da Lei 2304/2019 e deste decreto pelas famílias acolhedoras, 
bem como, o não atendimento aos direitos da criança e adolescente. 

       Art. 32 O Serviço de Acolhimento Familiar contará com recursos 
orçamentários e financeiros alocados ao orçamento da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, bem como, com os recursos oriundos do Fundo para Infância e 
Adolescência – FIA e de Convênios com o Estado e a União. 

       Art. 33 Os recursos alocados ao Serviço de Acolhimento Familiar serão 
destinados a oferecer: 

I – Bolsa-auxílio para as famílias acolhedoras; 

II – Aquisição de material de consumo; 

III – Capacitação continuada para a Equipe Técnica, preparação e formação 
das famílias acolhedoras; 

IV – Espaço físico adequado e equipamentos necessários para que os 
profissionais prestem atendimento e acompanhamento às famílias do serviço. 

V – Manutenção de veículo (s) disponibilizado (s) pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social; 

VI – Suprimento de Fundos, nos termos da Lei 1341 de 14 de maio de 2002, 
a ser concedido em nome de servidor lotado na área a fim, para a realização de 
compra de vestuário, material de higiene, cama e banho, material escolar, a fim 
de compor enxoval inicial para que a criança seja inserida na família acolhedora 
quando necessário. 
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      Art. 34 Por decisão da Família Acolhedora, homologada pela Equipe 
técnica do Serviço, o subsídio mensal, ou parte dele, poderá ser depositado em 
conta poupança em favor do acolhido, comprovada a integral satisfação dos 
direitos da criança ou do adolescente, através de recursos próprios da família. 

 

Capítulo V 
DESLIGAMENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

O desligamento da Família Acolhedora em caso de perda dos requisitos 
previstos no Serviço ou descumprimento de obrigações e responsabilidades 
depende de relatórios da Equipe Técnica do Serviço indicando o afastamento da 
família. 

 
Capítulo VI 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

       Art. 35 O descumprimento de qualquer das obrigações contidas no Art. 
33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, de outras estabelecidas 
por ocasião da regulamentação do presente decreto, implicará o desligamento da 
família do Serviço, além da aplicação das demais sanções cabíveis. 

 

       Art. 36 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de 
julho de 2021. 
 

 
 

 
Márcio Arthur 

     Prefeito 
 
 
 
 

Cleverson Silva dos Santos 
                            Secretário Municipal de Assistência Social 
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ANEXO I - MODELO DE PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

 

PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS 

 

Data da inscrição: 
 
1 – Identificação do candidato a família acolhedora 
Nome:  
Data de nascimento:                                                   idade: 
Posiçao familiar: ( )provedor      ( )colaborador          ( )dependente 
Sexo: ( ) feminino      ( ) masculino          
Nacionalidade:                          naturalidade: 
Escolaridade: 
Profissão:  
Local e horário de trabalho: 
Remuneração: 
 
2. Identificação do cônjuge     
Nome: 
Data de nascimento:                                           idade:              
Sexo: ( ) feminino      ( ) masculino          
Nacionalidade:                          naturalidade: 
Escolaridade: 
Profissão:  
Local e horário de trabalho: 
Remuneração: 
 
3. Endereço: 
Rua:                                                                    Número: 
Bairro:                                      Cidade:                                   Cep: 
Referência: 
Tel. Residencial:                          Celular:                                    Tel. Comercial 
E-mail:  
 

4. Rendimento Familiar Mensal: 
Renda Total da Família: 
Principal fonte de renda da família: 
Recebe algum benefício de transferência de renda, programa social, pensão ou 
aposentadoria? Qual?                                                       Valor: 
 
5. Composição familiar: 
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Quantas pessoas moram na casa? 
Nome  Idade  Vinculo (pai, mãe, irmão, 

filho, etc.) 
   
   
   
   
   
   

 
 
Algum membro da família possui problema de saúde, faz uso de álcool ou drogas? 
Quais problemas?  
Todos os membros da casa são favoráveis ao acolhimento? 
Porque? 
Existe preferência quanto à idade e ao sexo da criança ou adolescente? 
Quantas crianças ou adolescentes tem disponibilidade em acolher? 
 
6. Características do domicílio: 
( ) própria                            ( )alugada           ( )cedida                    ( ) financiada 
Quantidade de cômodos: 
 
7. Divulgação 
Como soube do Serviço de Família Acolhedora? 
( ) Rádio 
( ) Internet 
( ) Folders 
( ) Outros 
 
Por que quer ser uma família acolhedora? 
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ANEXO II – MODELO DE TERMO DE ENTREGA E COMPROMISSO 

 

TERMO DE ENTREGA PARA FINS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 

 

Aos (  ) dias do mês de (    ) do ano de 20__, nesta cidade e comarca de Telêmaco 
Borba - PR, perante a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar, por 
determinação do Exmo. Senhor Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude, 
nos autos n° (   ) compareceram os senhores (   ), nacionalidade( ), estado civil( ), 
profissão ( ), número do documento( ), profissão ( ), número do documento( ), 
endereço( ), a quem a coordenação do Serviço de Acolhimento Familiar faz a entrega, 
nesta ato, para fins de acolhimento familiar, nos termos dos art. 33 e seguintes do 
ECA e da Lei Municipal n° 2304/2019, da criança/adolescente, nome da 
criança/adolescente ( ), nacionalidade ( ),número da certidão de nascimento( ), data 
de nascimento ( ), ficando os mesmos responsáveis pela criança, devendo apresentá-
la em Juízo, bem como no referido Serviço, todas as vezes em que forem solicitados. 
Os ora guardiães deverão: I – Prestar assistência material, moral, educacional e 
afetiva à criança e ao adolescente; II - Participar do processo de acompanhamento e 
capacitação continuados; III - Prestar informações sobre a situação da criança e do 
adolescente acolhido à equipe interdisciplinar do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora, bem como à autoridade judiciária; IV - Contribuir na preparação da 
criança e/ou adolescente para futura colocação em família substituta ou retorno à 
família de origem, sempre sob orientação e supervisão da equipe interdisciplinar do 
serviço de Acolhimento Familiar; V – Cumprir as orientações e determinações da 
Equipe Técnica Interdisciplinar; VI – O presente compromisso poderá ser revogado a 
qualquer tempo, mediante parecer da Equipe Técnica, nos casos de descumprimento 
dos deveres supra referidos e no interesse da criança/adolescente acolhidos. Os 
signatários estão cientes, ainda, de que não terão preferência para fins de adoção da 
criança/adolescente acolhida. E sendo aceito dito compromisso, que lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado. 

 

Coordenador(a) do Serviço de Acolhimento Familiar 

 

 

              Compromissado                                              Compromissada 
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Certificado 

Certificamos que 

 

Concluíram a capacitação para FAMÍLIA 
ACOLHEDORA do Serviço de Acolhimento Familiar do 
Município de Telêmaco Borba, com carga horária de,            

horas.  

Telêmaco Borba, (dia) de   (ano)      

 

 

____________________________________________   

Coordenador  
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D E C R E T O Nº 2 7 5 6 9, DE 28 DE JULHO DE 2021 

 
 
 
Julgar deserto o item da licitação 
23141/2021 na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº 62/2021– 
PMTB. 
 
 

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

D E C R E T A: 

Art. 1º JULGAR deserto o item 4, conforme lista constante na fl. 
236, da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 62/2021 – PMTB, 
Processo Licitatório n° 23141/2021, que tem por objeto o Registro de Preços 
para de cortinas, persianas e divisória naval. 

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

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 28 de 
julho de 2021. 

 
 

   Marcio Artur de Matos  
    Prefeito 

 
 
 
 

Luis Fabiano de Matos 
Procurador Geral do Município 

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

 

Data: _____/_____/_______ Pág. ____ 

 Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR 
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D E C R E T O Nº 2 7 5 7 0 DE 29 DE JULHO DE 2021 
 
Autoriza a abrir CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 
2021, do Município de Telêmaco Borba, 
no valor R$ 480.000,00 
 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Incisos I e III da Lei 
Municipal nº 2348 de 29/12/2020, na forma prevista pelos incisos I e III do 
parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 

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

autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral 
de 2021, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 480.000,00 (quatrocentos 
e oitenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 510 – RECURSO Taxas - Exercício Poder de Polícia – EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.004 Divisão Serviços Públicos   

15.452.1503.2124 
Manutenção das Atividades da 
Divisão Serviços Públicos   

1125 – 3390.34.00 

Outras Despesas de Pessoal 
Decorrentes de Contratos de 
Terceirização 0-3-510 200.000,00 

    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIR FINANCEIRO 200.000,00 

 
FONTE 511 – RECURSO Taxas - Prestação de Serviços – EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 

08.00 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos   

08.004 Divisão Serviços Públicos   

18.542.1801.2131 
Manutenção do Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos   

P U B L I C A D O 

Edição nº: _______________ 

Data: _____/_____/_______ Pág. ______ 
 Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR 
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1124 – 3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - PJ 0-3-511 152.000,00 
    
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIR FINANCEIRO 200.000,00 

 
FONTE 103 – RECURSO 5% sobre Transferências Constitucionais 

FUNDEB – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2099 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs   

1107 – 3390.30.00 Material de Consumo 0-1-103 128.000,00 
    

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO 128.000,00 
 

  TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 480.000,00 
 
Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos 

do artigo 1º, é indicado como recurso o superavit financeiro das fontes de 
recurso nº 510 e 511 no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois 
mil reais) e anulação parcial da fonte de recurso nº 103 no valor de R$ 
128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 103 – RECURSO 5% sobre Transferências Constitucionais 

FUNDEB – EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 
ID/USO 

RECURSO VALOR 
11.00 Secretaria Municipal de Educação   
11.005 Educação Infantil   

12.365.1201.2099 
Manutenção das Atividades dos 
CMEIs   

571 – 3190.11.00 
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 0-1-103 128.000,00 

    
TOTAL DE ANULAÇÃO 128.000,00 

 
  TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES 128.000,00 

 
Art. 3.º Para fins de compatibilização 

orçamentária do exercício de 2021; mediante autorizações inseridas no Art. 4º 
parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º 
inciso III da Lei Municipal nº. 2338/2020 – LDO 2021; ficam alteradas as metas 
financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis. 
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 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de 
julho de 2021. 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 

Celso Elli Burakoviski 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 

Luís Fabiano de Matos 
Procurador Geral do Município 
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P O R T A R I A   N.º 4 5 6 5 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições, nomear comissão de 
Revisão, Analise e Elaboração de anteprojeto 
de Lei para Incentivo ao Esporte. 
 
 

 
Considerando o contido no Memorando 131/2021-SMCER. 
 

R E S O L V E 
 

Art. 1º NOMEAR Comissão de Revisão, Análise e Elaboração de Anteprojeto 
de Lei para Incentivo ao Esporte, conforme segue:  

  

I- FABRICIO NUNES FLORES- mat. 22076- Presidente; 

II- ANDERSON ROGERIO WENDT- mat. 22077; 

III- MARCOS FERNANDO ALVES- mat. 8665; 

IV- REHANTON LEONI BAHENA- mat. 22111; 

V- ARNALDO JOSE BUENO- mat. 7523. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de julho de 
2021. 
 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 

 
 
 

 
Luis Fabiano de Matos 

Procurador Geral do Município 

P U B L I C A D O 
 

Edição nº: _______________ 
 

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

Borba-PR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

          
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 
A Pregoeira GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 25764 
b)        Pregão Eletrônico nº 73/2021 
c)        Data da adjudicação: 29/07/2021 
d)        Objeto: Aquisição de aparelho celular. 
 
EMPRESA: CAROLINA DE PROENCA STONOGA - EIRELI 
 

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

1 Aparelho celular, nas seguintes 
especificações mínimas: Sistema 
operacional: Android 10; Hardware  Memória 
RAM: 4 GB;  Armazenamento interno: 64 GB; 
Número de núcleos do CPU: Octa-core; 
Memória RAM: 4 GB; Cartão de memória: 
micro SD; Rede Sim Card: Nano; Número de 
chips: 2; Tecnologia da rede: GSM / HSPA / 
LTE; Velocidade da rede: HSPA 42.2/5.76 
Mbps, LTE; 4G/LTE; 3G: HSDPA 850 / 900 / 
2100; 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz; 
Câmera Resolução câmera traseira: 48 MP + 
2 MP + 2 MP; Resolução câmera frontal: 8 
MP; Resolução do vídeo: 1080p@30fps; 
Funções da câmera: HDR, panorama, wide, 
macro, sensor de profundidade; Bateria Tipo 
de bateria: Li-Po, não removível; Capacidade 
da bateria: 5000 mAh; Tela Tamanho de tela: 
6,5 polegadas; Resolução de tela: HD+; 
Proporção entre tela e corpo: 81,6% de tela; 
Densidade de pixels: 264 pixels por polegada; 
Áudio Conector 3.5 mm; Conectividade 2.0, 
Tipo-C; Wi-fi: 802.11 a/b/g/n; Bluetooth: 5.0, 
A2DP, LE; GPS: A-GPS, GLONASS, 
GALILEO; Sensores e recursos Leitor de 
digital e acelerômetro; Cores: preto, azul ou 
cinza. Deverá acompanhar: aparelho celular, 
carregador de tomada, cabo USB e manual do 
usuário originais, capa de proteção e película 
de gel compatíveis. 

MOTOROLA 
G10 

30 UN R$1.220,97 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 36.629,10 
       

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

Telêmaco Borba, 29 de julho de 2021 
 
 
 
 
 
 

  
GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO 

Pregoeiro 
 

 

 

 Assinado de forma digital por 
GLEISE CRISTIANE KWAS 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Poder Executivo 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
PROTOCOLO Nº: 20610/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº: 89/2021 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA 

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  6 (seis) meses 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses 

CREDOR: FOCO OFTALMOLOGIA S/S.  
CNPJ Nº: 13.602.470/0001-77 

VALOR GLOBAL: R$ 157.110,00 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA 
689 12.001.10.301.1001.2071.3390.39 000 PRÓPRIA 

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

 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM 

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 29 de julho de 2021.  

 
 
 
 
 

MARCIO ARTUR DE MATOS 
Prefeito 
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

Poder Executivo 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 
PROTOCOLO Nº: 29778/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº: 90/2021 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  06 (seis) meses 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses 

CREDOR: OTOFACE OTORRINOS PARANÁ 

CNPJ Nº: 14.783.347/0001-62 

VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CÓDIGO DOTAÇÃO RECURSO VERBA 
690 12.001.10.301.1001.2071.3390.395050 303 PRÓPRIA 

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

 
 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM 

TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 
PARANÁ, 29 de julho de 2021.  

 
 
 
 
 

MARCIO ARTUR DE MATOS 
Prefeito 
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EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Telêmaco Borba 

 
 
 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 12/2021 
OBJETO: Publicação do Aviso de Recebimento da Prestação de Contas do Executivo - 2016. 
CONTRATADA: TBNEWS EDITORA LTDA 
CNPJ: 29.482.425/0001-66 
VALOR TOTAL: R$ 611,49 (seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos) 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 05 dias após a entrega da nota fiscal e certidões negativas. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.90.00 - Serviço de Publicidade Legal. 
             
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso II do artigo 
24 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer Jurídico 
acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de julho de 2021. 
 

HAMILTON APARECIDO MACHADO  
Presidente 

 
 
 
 

EXTRATOS CONTRATUAIS 
 
 
Contrato nº. 21/2021 
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba 
Contratado: TBNEWS EDITORA LTDA 
Objeto: Publicação no jornal, do Aviso de Recebimento da Prestação de Contas do Executivo 
relativa ao exercício de 2016, decorrente do processo de dispensa n° 12/2021. 
Valor Total: R$ 611,49 (seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos) 
Data: 29/07/2021 
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EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Ata de Registro de Preços  N°. 225/2021 
Pregão Eletrônico Nº. 58/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA 

BORRACHARIA 
Valor R$ 67.136,70 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 226/2021 
Pregão Eletrônico Nº. 58/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA 

BORRACHARIA 
Valor R$ 179.824,26 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 227/2021 
Pregão Eletrônico Nº. 58/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA 

BORRACHARIA 
Valor R$ 1.190,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 

 
Ata de Registro de Preços  N°. 228/2021 
Pregão Eletrônico Nº. 58/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA 

BORRACHARIA 
Valor R$ 152.400,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 
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EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Ata de Registro de Preços  N°. 229/2021 
Pregão Eletrônico Nº. 69/2021 
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
Contratado RIBEIRO CONCRETOS LTDA 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO. 
Valor R$ 635.185,00 
Prazo VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES 
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