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L I C I TA Ç Õ E S

RESULTADO DO PREGÃO, na Forma Eletrônica 365/2015 
Pregão nº 365/2015 – Processo nº 602/2015 – para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Comercialização nas lojas do Programa Mercado da 
Família realizado em 02/12/2015
FORNECEDOR: CLJ Bonfim - Distribuidora de Generos Alimenticios - 
CNPJ: 11.165.831/0001-30
Valor Total do Fornecedor: 93.204,00 (noventa e três mil, duzentos e quatro 
reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 9.490,00 (nove mil, quatrocentos e noventa reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total
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1

Bacon suíno em pedaços: barriga suína, água, 
sal, e conservantes.Aroma de fumaça. Regis-
tro no SIP ou SIF. Embalagem primaria: Pren-
sada, acondicionada ̀ a vácuo em pacotes 
plasticos transparentes, atóxicos com peso 
variável, não superior a 400g. Embalagem Se-
cundaria: caixas de papelão. Validade mínima 
de 90 dias após a data de fabricação. Demais 
parametros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e especifica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 
13 (codigo de barras)

KG 1.000 9,49 9.490,00

LOTE 2
Valor Total do Lote: 18.450,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Hambúrguer de carne bovina; a granel, à 
base de carne bovina, água, gordura bovina, 
proteína vegetal, sal, temperos, realçadores 
de sabor e corantes naturais. Embalagem 
primária; pacote plástico flexível, atóxico, re-
sistente e transparente, com 56g do produto.
Embalagem secudária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 120 dias após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para ali-
mentos e específica para o produto.Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras)

UND 45.000 0,41 18.450,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 17.534,00 (dezessete mil, quinhentos e trinta e quatro 
reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Lingüiça tipo calabresa; à base de carne suí-
na, carne mecanicamente separada de aves, 
gordura suína, água, sal, proteína de soja, 
temperos e especiarias. Registro no SIP ou 
SIF. Embalagem primária: pacotres plásticos 
flexíveis, atóxicos, resistentes e transparen-
tes; embalados à vácuo, com peso variável 
ou com peso definido não superior a 500 g 
do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão.Validade mínima de 60 dias após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 ( código de 
barras).

KG 2.200 7,97 17.534,00

LOTE 4
Valor Total do Lote: 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Lingüiça de embutido cozido, à base de carne 
suína moída, carne mecanicamente separada 
de aves, gordura suína, água, sal, proteína 
de soja, temperos e especiarias. Registro 
no SIP ou SIF. Embalagem primária: pacotes 
plásticos flexíveis, atóxicos, resistentes e 
transparentes, com 500g a 700g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 60 dias após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para ali-
mentos e específica para o produto. Padrão 
de codificação - código de barras EAN 13.

KG 800 6,15 4.920,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Paio: embutido à base de carne suina moida, 
toucinho suino, carne bovina, carne mecani-
camente separada de aves, carne mecani-
camente separada de suinos, água, proteina 
de soja, sal, temperos e especiarias.Aroma 
natural de fumaça.Registro no SIP ou SIF.
Embalagem primaria:pacotes plasticos flexi-
veis, atoxicos, resistentes e transparentes, 
com 300 a 750g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mí-
nima de 60 dias após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (có-
digo de barras)

KG 1.000 9,99 9.990,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 16.020,00 (dezesseis mil e vinte reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Salsicha tipo viena: embutido emulsionável, à 
base de carne mecanicamente separada de 
aves, carne bovina, água, carne suína, proteí-
na de soja, sal, amido, temperos, especiarias, 
conservantes e realçadores de sabor. Embala-
gem primária: pacotes plásticos flexíveis, ató-
xicos, resistentes e transparentes; embalados 
a vácuo, entre 400g a 500 g do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão com 7 a 
30 kg do produto, embalados individualmente. 
Validade mínima de 45 dias após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para ali-
mentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação - código de barras EAN 13.

KG 3.000 5,34 16.020,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Steak empanado de frango: carne de frango 
processada, mecanicamente separada, com 
no mínimo 25% de retalho de peito; pele de 
frango, água, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, farinha de rosca ou arroz, 
amido ou farinha de milho; proteína texturiza-
da de soja, sal e gordura vegetal hidrogenada. 
Embalagem primária: pacote plástico flexível, 
atóxico, resistente e transparente, com 100 g 
do produto. Embalagem secundária: caixas de 
papelão. Validade mínima de 180 dias após a 
data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e especifica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código de 
barras).

UND 30.000 0,56 16.800,00

FORNECEDOR: COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CON-
SOLATA - CNPJ: 76.093.731/0007-86
Valor Total do Fornecedor: 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais).
LOTE 8
Valor Total do Lote: 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Salsichão: embutido emulsionável, à base 
de carne mecanicamente separada de aves, 
carne bovina, água, carne suína, proteína de 
soja, sal, amido, temperos, especiarias, con-
servantes e realçadores de sabor. Embalagem 
primária: pacotes plásticos, atóxicos, resisten-
tes, entre 500g a 750g do produto. Embala-
gem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 60 dias após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos e es-
pecífica para o produto. Padrão de codificação 
- código de barras EAN 13.

KG 2.500 4,46 11.150,00

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 
77.595.395/0004-90
Valor Total do Fornecedor: 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquen-
ta e seis reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Mortadela: embutido emulsionável, à base 
de carne mecanicamente separada de aves, 
carne bovina, emulsão de pele suína, água, 
sal, amido, proteína vegetal, temperos, real-
çadores de sabor, conservantes e corantes. 
Sem toucinho. Embalagem primária: pacotes 
plásticos atóxicos e resistentes, com 500 g 
do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 60 dias após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação - código de barras 
EAN 13.

UND 4800 1,97 9.456,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 113.810,00
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 21 de janeiro de 2016.

RESULTADO DO PREGÃO, na forma Eletrônica 366/2015
Pregão nº 366/2015 – Processo nº 604/2015 – para Aquisição de material 
de limpeza e higiene ( absorvente, água sanitária, esponja dupla face, 
papel higiênico, rodo, sabão em pó) para comercialização nas unidades 
do Programa Mercado da Família realizado em 03/12/2015
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 
22.499.940/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 3.396,00 (três mil, trezentos e noventa e seis 
reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: 3.396,00 (três mil, trezentos e noventa e seis reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Rodo Puxa e Seca, com estrutura de madeira 
ou material  sintético, com dimensões míni-
mas aproximadas de 40 cm de comprimento X 
5,7 cm de altura X 3,5 cm de largura, com ele-
mento secante em Etileno Vinil Acetato - EVA, 
preso através de grampos, com cabo de ma-
deira ou material sintético, com 1,20m de com-
primento e encaixe através de rosca. Padrão 
de codificação EAN 13 (código de barras).

UND 1.200 2,83 3.396,00

FORNECEDOR: BERTOLINI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ: 
90.051.996/0001-57
Valor Total do Fornecedor: 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
LOTE 6
Valor Total do Lote: 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Sabão em pó: Composição: tensoativo 
aniônico, agentes tamponantes, coadjuvan-
tes, agente sinergista, corante, branqueador 
óptico, enzimas, fragrâncias, água e carga. 
Componente ativo: alquil benzeno sulfonato 
de sódio + lauril sulfato de sódio ou linear al-
quil benzeno sulfonato de sódio. Com tensoa-
tivo biodegradável. Registro na ANVISA/MS. 
Embalagem primária: sacos plásticos com  01 
kg do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 2 anos após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente 
para produtos de limpeza e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (có-
digo de barras)

UND 3.600 3,50 12.600,00

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (FILIAL) 
- CNPJ: 84.961.473/0006-50
Valor Total do Fornecedor: 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 11.160,00 (onze mil, cento e sessenta reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Absorvente higiênico feminino, normal, com 
abas, cobertura suave, sistema de dupla se-
gurança e controle de odores. Composto por 
fibras de celulose e polipropileno, polímero 
super absorvente, polietileno, adesivos termo-
plásticos e papel siliconado. Com capsulas de 
gel. Testado dermatologicamente. Embalagem 
primaria: pacotes plasticos individuais. Em-
balagem secundária: pacotes plásticos com 
8 unidades. Embalagem Terciária: caixas de 
papelão. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigênte para produtos 
de higiene e especifica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de barras).

UND 9.000 1,24 11.160,00

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E 
COM LT - CNPJ: 08.903.201/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Água sanitária: solução aquosa, à base de 
hipoclorito de sódio (2,5%); hidróxido de sódio 
e veículo. Percentual de cloro ativo entre 2,0 
e 2,5%. Registro na ANVISA/MS. Embalagem 
primária: frascos plásticos com 1 litro do produ-
to. Embalagem secundária: caixa de papelão. 
Validade mínima de 6 meses após a data de fa-
bricação. Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para produtos 
de limpeza e específica para o produto Padrão 
de codificação - código de barras EAN 13.

UND 9.000 1,02 9.180,00

FORNECEDOR: VIDEPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS 
LTDA - CNPJ: 00.811.131/0001-59
Valor Total do Fornecedor: 21.299,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa 
e nove reais).
LOTE 4
Valor Total do Lote: 21.299,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e nove 
reais).

Item Descrição Unid Quant. Unit. Total

1

Papel higiênico: de alta qualidade, branco, 
neutro, folha simples, picotada e texturizada. 
Composição: 100% fibras celulósicas. Embala-
gem primária:fardos plásticos com 04 rolos de 
60 m x 10 cm.  Validade mínima de 03 anos 
após a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigen-
te para produtos de higiene e específica para 
o produto. Padrão de codificação - código de 
barras EAN 13.

UND 10.000 2,1299 21.299,00

LOTE 3 – CANCELADO

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 57.635,00
Pregoeiro: JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
Ponta Grossa/PR, 21 de janeiro de 2016.

RESULTADO DO PREGÃO, na Forma Eletrônica 375/2015 
Pregão nº 375/2015 – Processo nº 617/2015 – para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para Comercialização no Programa Mercado da Familia
realizado em 08/12/2015
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 
22.499.940/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 10.043,28 (dez mil e quarenta e três reais e vinte 
e oito centavos).
LOTE 11
Valor Total do Lote: 1.367,88 (um mil, trezentos e sessenta e sete reais e 
oitenta e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Amido de milho: amido extraído de grãos 
de milho, isentos de sujidades e conta-
minantes biológicos, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor característicos do produto. 
Embalagem primária: sachês plásticos 
com 500 g do produto. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. Prazo de 
validade mínimo de 1 ano após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

D´mille UND 1.200 1,1399 1.367,88

LOTE 15
Valor Total do Lote: 7.091,64 (sete mil e noventa e um reais e sessenta e 
quatro centavos).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Maionese: molho de maionese indus-
trializado emulsão cremosa à base de 
água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, 
amido modificado, vinagre, açúcar, sal, 
suco de limão, acidulantes, estabilizantes, 
conservantes, corantes, aromatizantes e 
antioxidantes. Sem glúten e sem gordura 
trans. Embalagem primária: potes plás-
ticos ou de vidro com 500 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de pape-
lão. Validade mínima de 8 meses após a 
data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação - código 
de barras EAN 13.

Suavit UND 3.600 1,9699 7.091,64

LOTE 17
Valor Total do Lote: 1.583,76 (um mil, quinhentos e oitenta e três reais e 
setenta e seis centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Mistura instantânea para polenta: Flocos 
de milho amarelo pré cozidos, enriqueci-
dos com ferro e ácido fólico. Embalagem 
primária: pacotes de papel com 500g. 
Embalagem secundária: fardos plásti-
cos ou papel.  Validade mínima de 06 
meses após a data de fabricação. De-
mais parâmetros de produção de acordo 
com a legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto. Padrão de 
codificação EAN 13 (código de barras)

Seara UND 2.400 0,6599 1.583,76

FORNECEDOR: APTI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.860.863/0001-26
Valor Total do Fornecedor: 28.440,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e qua-
renta reais).
LOTE 8
Valor Total do Lote: 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Pudim: pó para o preparo de pudim, à 
base de amido, açúcar, sal, ovo em pó, 
corantes a aromatizantes. Embalagem 
primária: caixas de papelão ou pacotes 
de polietileno leitoso , com 50 g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão. Pra-
zo de validade mínimo de 06 meses após 
a data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para 
o produto.Padrão de codificação: EAN 
13( - código de barras).

Própria UND 3.600 0,50 1.800,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: 18.000,00 (dezoito mil reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Pó para o preparo de refresco à base 
de açúcar, polpa desidratada ou extra-
to de frutas (mínimo 1%); acidulantes, 
edulcorantes e corantes; enriquecido 
com vitaminas e minerais. Sem glúten. 
Diversos sabores. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados com peso 
entre 25 e 35 g do produto. Embalagem 
secundária: caixa de papelão. Validade 
mínima de 01 ano após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Própria UND 60.000 0,30 18.000,00

LOTE 18
Valor Total do Lote: 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Pó para preparo de gelatina, à base 
de açúcar (ou adoçante), gelatina desi-
dratada, sal, corantes e aromatizantes. 
Máximo de 65 mg de sódio por porção 
de 8 g do produto. Enriquecido com 
vitaminas A,C e E e ferro. Embalagem 
primária: caixas de papelão, com peso 
variando entre 30 e 45 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo 
de validade mínimo de 1 ano após a 
data de fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

Própria UND 18.000 0,48 8.640,00

FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA 
- CNPJ: 95.377.636/0002-44
Valor Total do Fornecedor: 22.306,00 (vinte e dois mil, trezentos e seis 
reais).
LOTE 3
Valor Total do Lote: 9.216,00 (nove mil, duzentos e dezesseis reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Extrato de tomate simples, tra-
dicional, concentrado; à base 
de polpa de tomates maduros, 
sãos, sem sementes e sem pele; 
açúcar e sal. Livre de impurezas 
e leveduras. Embalagem primá-
ria: sachês plásticos, com peso 
variando entre 340 e 350 g. 
Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 1 ano após a data de 
fabricação. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto. Pa-
drão de codificação - código de 
barras EAN 13.

XAVANTE UND 9.600 0,96 9.216,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 13.090,00 (treze mil e noventa reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Macarrão tipo ninho largo, à base de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, com ovos pasteurizados 
e corantes naturais; com no mínimo 58 
g de carboidratos, 8% de proteínas e 
1,0 g de fibra alimentar por porção de 
80 g do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 500g. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão 
ou fardos plásticos. Validade mínima 
de 01 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. 
Padrão de codificação: EAN 13 (Ccó-
digo de barras).

DIANA UND 7.000 1,87 13.090,00

FORNECEDOR: CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
LTDA - CNPJ: 76.108.349/0016-90
Valor Total do Fornecedor: 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais).
LOTE 4



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.710 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2016 3

Valor Total do Lote: 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Feijão de cor: feijão do grupo I, classe: 
de cor; tipo 1. Embalagem primária: pa-
cotes plásticos com 1 kg. Embalagem 
secundária: fardos plásticos. Validade 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação 
EAN 13 (código de barras)

MAR-
CA: 

DONA 
MARIA

UND 3.600 2,60 9.360,00

FORNECEDOR: COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA-ME - CNPJ: 
11.412.547/0001-10
Valor Total do Fornecedor: 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).
LOTE 12
Valor Total do Lote: 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Leite em pó, integral, instantâneo, 
enriquecido com vitaminas A e D, 
com emulsificante lecitina de soja. 
Embalagem primária: pacotes plás-
ticos metalizados com 400g. Emba-
lagem secundária: caixa de papelão 
ou fardos de papel. Validade mínima 
de 01 ano após a data de fabrica-
ção. Demais parâmetros de procu-
ção de acordo com a legislação para 
alimentos e específica para o produ-
to. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

ROMANO UND 4.000 5,35 21.400,00

FORNECEDOR: JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 
CNPJ: 02.590.424/0001-89
Valor Total do Fornecedor: 2.010,00 (dois mil e dez reais).
LOTE 10
Valor Total do Lote: 2.010,00 (dois mil e dez reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Canjiquinha fina de milho amarelo 
(quirera). Embalagem primária: paco-
tes plásticos com 500g. Embalagem 
secundária: fardos plásticos. Validade 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13( código de barras).

RD UND 3.000 0,67 2.010,00

FORNECEDOR: LE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: 7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito 
reais).
LOTE 16
Valor Total do Lote: 7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Milho verde em conserva: milho 
verde, em grãos inteiros, tamanho 
e coloração uniforme, imerso em 
liquido de cobertura. Embalagem 
primária: latas sem amassadura, 
ferrugem ou abaulamento, com peso 
variando entre 300 e 320g. Embala-
gem secundária: caixas de papelão 
contendo 24 latas de 300 a 320g.
Validade mínima de 02 anos após 
a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com 
a legislação vigente para alimentos 
e específica para o produto.Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de 
barras)

GOIAS 
VERDE UND 7.200 1,09 7.848,00

FORNECEDOR: PASTIFÍCIO SELMI S/A - CNPJ: 46.025.722/0027-30
Valor Total do Fornecedor: 15.435,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e 
cinco reais).
LOTE 13
Valor Total do Lote: 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Unit. Total

1

Macarrão tipo aletria (cabelo de 
anjo), à base de sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, com ovos pasteurizados e 
corantes naturais; com no mínimo 
56 g de carboidratos, 8% de pro-
teínas e 1,0 g de fibra alimentar 
por porção de 80 g do produto. 
Embalagem primária: pacotes 
plásticos com 500g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão 
ou fardos plásticos, contendo 20 
ou 24 pacotes plásticos de 500 
g cada, com validade mínima de 
1 ano após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vi-
gente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codifi-
cação - código de barras EAN 13.

RENATA PCT 1.500 1,89 2.835,00

LOTE 14
Valor Total do Lote: 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Macarrão tipo instantâneo, à base 
de sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, sal, gordura ve-
getal e corantes naturais; com no 
mínimo 20 g de carboidratos, 3 g de 
proteínas e 0,6 g de fibra alimentar 
por porção de 35 g do produto; sem 
gordura trans; com sache de tem-
peros em embalagem metalizada, 
em diversos sabores. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 85 
g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 08 
meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13( - código de barras).

RENATA UND 30.000 0,42 12.600,00

FORNECEDOR: PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - 
CNPJ: 73.417.735/0001-99
Valor Total do Fornecedor: 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Feijão preto: feijão do grupo I, 
classe: preto; tipo 1. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 1 
kg. Embalagem secundária: fardos 
plásticos. Validade mínima de 6 
meses após a data de fabricação. 
Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

MALU UND 9.000 2,70 24.300,00

FORNECEDOR: P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI-
CIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.040.430/0001-32
Valor Total do Fornecedor: 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais).
LOTE 6
Valor Total do Lote: 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Flocos de milho: flocos açucara-
dos de milho, obtidos a partir de 
canjica de milho sem tegumento, 
cozida, seca, laminada e tostada; 
recoberta por açúcar refinado, 
extrato de malte, sal refinado e 
água. Enriquecido com vitaminas: 
A, B1, B2, B6, B12, C, niacina, 
ácido fólico e minerais: fer-
ro e zinco. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 500 g do 
produto. Embalagem secundá-
ria: caixas de papelão. Prazo de 
validade mínimo de 06 meses 
após a data de fabricação. De-
mais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

ALCA 
FOODS UND 2.000 3,18 6.360,00

FORNECEDOR: TREZE COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 82.330.937/0001-
90
Valor Total do Fornecedor: 16.880,70 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta 
reais e setenta centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 8.121,60 (oito mil, cento e vinte e um reais e sessenta 
centavos).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Sequilho: biscoito tipo sequilho, à 
base de amido de milho, açúcar, 
gordura vegetal, xarope de glico-
se, leite em pó integral, soro de 
leite, ovos, fermentos e aromati-
zantes. Sem glúten. Embalagem 
primária: pacotes de polietileno 
atóxico, transparentes, resisten-
tes, termossoldados, com 200 a 
400 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 06 meses 
após a data de fabricação. Diver-
sos sabores. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão 
de codificação - código de barras 
EAN 13.

LEVINA KG 960 8,46 8.121,60

LOTE 2
Valor Total do Lote: 4.823,10 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e 
dez centavos).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Biscoito tipo waffer, à base de 
farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal hidrogenada, sal, 
fermento químico, estabilizante e 
aromatizantes; com no mínimo 02 
camadas de recheio, em sabores 
diversos. Mínimo de 18 g de car-
boidratos e 1,0 g de proteínas por 
porção de 30 g do produto. Máxi-
mo de 46 mg de sódio e 2,4 g de 
gordura trans por porção de 30 g 
do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados, 
com no mínimo 100 g e no máxi-
mo 120 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 08 meses 
após a data de fabricação. De-
mais parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para

VIS-
CONTI KG 690 6,99 4.823,10

LOTE 19
Valor Total do Lote: 3.936,00 (três mil, novecentos e trinta e seis reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Vinagre de álcool: fermentado 
acético de álcool, água e con-
servantes. Embalagem primária: 
frascos plásticos com 750 ml do 
produto. Embalagem secundá-
ria: caixas de papelão.Validade 
mínima de 2 anos após a 
data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de 
acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para 
o produto. Padrão de codificação 
- código de barras EAN 13.

CHE-
MIM UND 4800 0,82 3.936,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 164.382,98
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA
PONTA GROSSA/PR, 21 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2016

Objeto e finalidade: Aquisição de passagem da VIAÇÃO SANTANA IAPÓ 
LTDA, para o ano letivo de 2016, considerando a necessidade de desloca-
mento de funcionarios da Rede Municipal de Ensino que utilizam a linha 
metropolitana para deslocar-se de suas residências até o local de trabalho.
Contratado : VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do Item Valor unitário Valor total

2110 SVÇ

Aquisição de passagens rodoviá-
rias- linha metropolitana Ponta 
Grossa - Castro/Castro - Ponta 
Grossa

R$ 4,40 R$ 9.284,00

1688 SVÇ

Aquisição de passagens rodoviá-
rias- linha metropolitana Ponta 
Grossa – Carambeí / Carambeí 
– Ponta Grossa

R$ 3,45 R$ 5.823,60

Valor total: R$ 15.107,60

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93
20/01/2016 – Esmeria de Lourdes Saveli - Secretária Municipal de Edu-
cação

C O N T R ATO S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE 

REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÂO 188/2015
Ata: 384
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15          Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11997 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME (46) 3055-6169
E-mail contato@distribuidoramerisio.com.br 

CNPJ/CPF 18.337.759/0001-20

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

28 28 93.750 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, 
atóxica, descartável e estéril , capacidade de 10 
ml, bico central ou lateral tipo slip, liso sem rosca, 
êmbolo com rolha de borracha, graduação firme 
e perfeitamente legível, graduadas de 0,01 em 
0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem dispositivo 
de segurança.  MARCA: SR

0,23

36 36 300.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, 
capacidade de 1 ml, graduada em 100UI com 
boa visualização, descartável, apirogênica, ató-
xica , estéril. Com agulha 13 x 3,8 ou mais fina, 
bisél trifacetado. Sem dispositivo de segurança. 
MARCA: SR

0,26

Ata: 385
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15             Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone

11672 EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA (45) 3028-8200

E-mail vendas_expodel@hotmail.com 
CNPJ/CPF 07.938.147/0001-76

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

2 2 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 20 x 5,5 mm . Diâmetro  24 G. Cânula  em 
aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pe-
netração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  roxo no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

5,79

3 3 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 25 x 7 mm . Diâmetro  22 G. Cânula  em aço 
inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pene-
tração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. Ca-
nhão  preto no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

4,49

4 4 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 25 x 8 mm . Diâmetro  21 G. Cânula  em aço 
inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pene-
tração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. Ca-
nhão  verde no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

4,49

5 5 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 30 x 7 mm . Diâmetro  22 G. Cânula  em aço 
inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pene-
tração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. Ca-
nhão  preto no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

4,82

6 6 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 30 x 8 mm . Diâmetro  21 G. Cânula  em aço 
inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pene-
tração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. Ca-
nhão  verde no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

4,49

7 7 7.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. 
Tamanho 40 x 12 mm. Diâmetro  18 G. Cânula  em 
aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para pe-
netração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  rosa no padrão  universal de cores (NBR/ISO 
10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas 
de bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR/DES-
CARPACK/L.IMPORT

4,20

12 12 7.000 UND

Escalpe 19 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado 
afiado em aço inox adaptador luer coleta múltipla, 
estéril, descartável.  MARCA: VITALGOLD/LAMEDID

0,15

14 14 66.000 UND

Escalpe 23 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado 
afiado em aço inox adaptador luer coleta múltipla, 
estéril, descartável.  MARCA: VITALGOLD/LAMEDID

0,15

15 15 15.000 UND

Escalpe 25 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado 
afiado em aço inox adaptador luer coleta múltipla, 
estéril, descartável.  MARCA: VITALGOLD/LAMEDID

0,15

16 16 7.000 UND

Escalpe 27 G para infusão intra-venosa com agulha 
siliconizada, asas flexíveis, bisel curto trifacetatado 
afiado em aço inox adaptador luer coleta múltipla, 
estéril, descartável.  MARCA: VITALGOLD/LAMEDID

0,15

17 17 15.000 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, esté-
ril, embalada individualmente. MARCA: ADVANTIVE 0,18

18 18 6.000 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 12, descartável, esté-
ril, embalada individualmente. MARCA: ADVANTIVE 0,18

19 19 20.000 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, esté-
ril, embalada individualmente. MARCA: ADVANTIVE 0,18

20 20 15.000 UND Lâmina bisturi, aço carbono, nº 22, descartável, esté-
ril, embalada individualmente.  MARCA: ADVANTIVE 0,18

30 30 211.440 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, ató-
xica, descartável e estéril , capacidade de 5 ml, bico 
central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de bor-
racha, graduação firme e perfeitamente legível, gra-
duadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. 
Sem agulha. Sem dispositivo de segurança. MARCA: 
SR/DESCARPACK   

0,11

32 32 99.200 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, ató-
xica, descartável e estéril , capacidade de 3 ml, bico 
central simples ou luer lock, êmbolo com rolha de bor-
racha, graduação firme e perfeitamente legível, gra-
duadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. 
Sem agulha. Com dispositivo de segurança. MARCA: 
SR/DESCARPACK   

0,27

Ata: 386
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15        Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone

11717 GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  54-3523-2202

E-mail goldenplusdistribuidora@gmail.com 
CNPJ/CPF 17.472.278/0001-64

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

21 21 187.500 UND
Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, 
descartável, estéril, embalagem individual. Com dis-
positivo  de segurança.  MARCA: TKL

0,28

23 23 1.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, 
atóxica, descartável e estéril , capacidade de 60 ml, 
bico central ou lateral tipo slip, liso sem rosca, êmbolo 
com rolha de borracha, graduação firme. Sem agulha.  
Sem dispositivo de segurança. MARCA: SR 

2,32

24 24 50.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, ató-
xica, descartável e estéril , capacidade de 20 ml, bico 
central ou lateral tipo slip, liso sem rosca, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 
em 1ml. Sem agulha.  Sem dispositivo de segurança. 
MARCA: DESCARPACK 

0,41

Ata: 387
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15          Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone
9288 Injex Industrias Cirurgicas Ltda (14) 3302-2900



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.710 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 20164

E-mail sac@injex.com.br 
CNPJ/CPF 59.309.302/0001-99

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

22 22 447100 UND
Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, 
descartável, estéril, embalagem individual. Com 
dispositivo  de segurança.  MARCA: INJEX

0,20

37 37 780000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, 
capacidade de 1 ml, graduada em 100UI com boa 
visualização, descartável, apirogênica, atóxica 
, estéril. Com agulha 13 x 3,8 ou mais fina, bisél 
trifacetado. Sem dispositivo de segurança. MAR-
CA: INJEX

0,12

Ata: 388
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15          Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone
12222 Jacques Brião Moreira (47) 3367-3681
E-mail administrativo@litoralmedi.com.br 

CNPJ/CPF 18.941.818/0001-74

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

1 1 5.000 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apiro-
gênica. Tamanho 13 x4,5 mm . Diâmetro  26 G. 
Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél 
trifacetado para penetração suave , delicada e 
deslize  perfeito na pele. Canhão  marrom no 
padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) 
que permite conexão perfeita nas seringas de 
bico slip ou luer-lock. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades.  MARCA: SOLIDOR

5,25

13 13 70.000 UND

Escalpe 21 G para infusão intra-venosa com agu-
lha siliconizada, asas flexíveis, bisel curto triface-
tatado afiado em aço inox adaptador luer coleta 
múltipla, estéril, descartável .  MARCA: LAMEDID

0,18

33 33 170.680 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, 
atóxica, descartável e estéril , capacidade de 3 
ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo 
com rolha de borracha, graduação firme e per-
feitamente legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, 
numerada de 1 em 1ml. Sem agulha. Sem dis-
positivo de segurança. MARCA: DESCARPACK 

0,12

Ata: 389
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15          Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone

8815 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA

(43) 3373-3400 - 
3373-3421

E-mail londricir@londricir.com.br 
CNPJ/CPF 00.339.246/0001-92

Lote Item Qtd Und Descrição Valor 
Unit.

25 25 128340 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, ató-
xica, descartável e estéril , capacidade de 20 ml, bico 
central ou lateral tipo slip, liso sem rosca, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 
em 1ml. Sem agulha.  Sem dispositivo de segurança. 
MARCA: SR 

0,28

27 27 144000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, ató-
xica, descartável e estéril , capacidade de 10 ml, bico 
central ou lateral tipo slip, liso sem rosca, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação firme e perfeitamente 
legível, graduadas de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 
em 1ml. Sem agulha . Com dispositivo de segurança.  
MARCA: SR 

0,38

Ata: 390
Pregão:  188     Proc:  301
Data do Pregão:25/08/15           Validade da ATA:          26/10/2015   até     
26/10/2016

Cod Nome do Fornecedor Telefone
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2101-5151

E-mail rafael@pontamed.com.br 
CNPJ/CPF 02.816.696/0001-54
Lote Item Qtd Und Descrição Valor Unit.

29 29 133980 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparen-
te, atóxica, descartável e estéril , capacidade 
de 10 ml, bico central ou lateral tipo slip, liso 
sem rosca, êmbolo com rolha de borracha, gra-
duação firme e perfeitamente legível, gradua-
das de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. 
Sem dispositivo de segurança.  MARCA: SR 

0,16

ITENS FRUSTRADOS: 8; 9;10;11;26;31;34 E 35

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
- O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departa-
mento de Compra e Declaração de Responsabilidade.
- Se a marca confere com o descrito na ATA.
- Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Decla-
ração de responsabilidade, anexo III do edital.
PREGOEIRA: Claudete Quadros
Maiores  informações encontram-se a disposição no DECOM/PMPG

C O N V Ê N I O S

TERMO DE DISTRATO
CONVENENTE:MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ABASE ALIANÇA BRASILIERA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EDUCACIONAL
Pelo presente instrumento, o CONVENENTE e CONVENIADA resolvem, D 
I S T R A T A R, para todos os efeitos de direito, com amparo nos artigos 
78 e 79 da Lei 8.666/93, o convênio n° 158/2015, conforme protocolado 
n°2890068/2015; 0970378/2015 e 0970387/2015 e parecer jurídico exarado 
em cota datada de 12/11/2015. 
Ponta Grossa, 17 de novembro de 2015.

R E C U R S O S 
H U M A N O S
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 
2430365/2015.
 Convoca a servidora abaixo relacionada para tratar de assunto de 
seu interesse:

NOME MATRICULA LOTAÇÃO
EDNA CRISTINA SCHWAB 200773 SMS

 A servidora relacionada deverá comparecer no Departamento de 
Recursos Humanos sito à Av. Visconde de Taunay, 950, 1º andar  – Bairro 
Ronda, no horário das 12:00 às 18:00 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da data desta publicação.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 321/2015
 A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PONTA GROSSA no exercício das atribuições que lhe confere a(o) 
Decreto nº 12277, de 15/12/2014, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 03 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas no 
endereço eletrônico www.bll.org.br,  recebimento e abertura das propostas, 
conforme especificado no Edital de Licitação  nº 321/2015 na modalidade 
Pregão Eletrônico.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço su-
pra ditado, e no endereço eletrônico www.pg.pr.gov.br .
Objeto da Licitação:
Contratação de seguro contra acidentes pessoais para aproximada-
mente 660 (seiscentas e sessenta) acadêmicos e alunos estagiários 
para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

PONTA GROSSA, 20 de janeiro   de 2015.
ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT

Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos
_____________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas 
existentes na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do processo proto-
colado sob nº 1270392/2014,

CONVOCA

 As candidatas abaixo relacionadas aprovadas no Concurso Público 
nº 001/2012, para o emprego de Auxiliar de Saúde Bucal,  a comparece-
rem  até o dia 27/01/2016 (Vinte e sete de janeiro de 2016), no horário das 
9h00min às 17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de 
Taunay, 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmarem  a aceitação das 
vagas.

Nome Emprego Público Class
Shirlei Rodrigues de Lima Auxiliar em Saúde Bucal 27
Zeli Magalhães Auxiliar em Saúde Bucal 28
Daniele Fernandes Iantas Auxiliar em Saúde Bucal 29
Leni Reina Horochoski Auxiliar em Saúde Bucal 30
Maristela Antunes Dutra Auxiliar em Saúde Bucal 31

 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desis-
tência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em razão de suas 
aprovações no referido concurso público.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 19 de janei-
ro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Secretária Municipal de Gestão Recursos Humanos

_____________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga exis-
tente na Secretaria Municipal de Saúde – Programa Saúde da Família, nos 
termos do processos protocolados sob nº 1890322/2015 e 2300095/2015,

C O N V O C A

Nome Unidade de Saúde Class.
Rosa Costa Damico Egon Roskamp 10

 Candidata aprovada no Teste Seletivo nº 001/2015, para o em-
prego público de Agente Comunitário de Saúde, a comparecer até o dia 
27/01/2016 (Vinte e sete de janeiro de 2016), no horário das 9h00min às 
17h30min, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 
– 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga, munida de 
fotocópia do comprovante de endereço, e, no caso deste estar em nome do 
cônjuge ou outro parente, apresentar também documento que comprove o 
grau de parentesco.
 O não comparecimento no prazo estipulado,  caracterizará desistên-
cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em razão de sua aprovação 
no referido teste seletivo.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 19 de janei-
ro de 2016.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos
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