
Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 1 . 7 5 6,  de  28/07/2016 
Concede Permissão de uso do Centro Es-
portivo para Pessoas com Deficiência “Ja-
mal Farjallah Bazzi”, à Fundação Municipal 
PROAMOR de Assistência Social, conforme 
especifica

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, em conformidade com as disposições do art. 20, §3º e 71, da Lei Orgânica do 
Município, e tendo em vista o contido no protocolado nº 1730264/2016,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica outorgada permissão de uso das dependências do Centro Esportivo para Pessoas 

com Deficiência “Jamal Farjallah Bazzi”, situado a Rua Silva Jardim, no Parque Ambiental, 
em favor da FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ: 
07.865.433/0001-59.

Art. 2º.  A presente permissão destina-se às atividades de esporte, recreação e cultura, desenvol-
vidas pela permissionária.

Parágrafo único. As atividades desenvolvidas pela permissionária, bem como a manutenção do 
local, são de inteira responsabilidade da permissionária.

Art. 3º.  A presente permissão é outorgada em caráter precário, gratuito e intransferível.
Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 4.163, de 

12 de julho de 2010.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de julho de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 4. 5 6 5, de 14/06/2016
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado 540279/2016

R E S O L V E
Art. 1º. Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de 

Pessoal do Poder Executivo
I. CARLA BÜHRER SALLES ROSA – Presidente
II. LUCILIA DO ROCIO LOPES ANDRADE - Membro
III. SANDRA REGINA WICHERT CISCO  - Secretária
Art. 2º. A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º. Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 14 de junho de 2016

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município 

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Registro de Preços, na Forma Presencial nº 223/2016
Data: 17 de agosto de 2016
Credenciamento: das 09:00 as 09:30 do dia 17/08/2016
Horário: 10:00
Objeto:  Aquisição de Contêiner para lixo em polietileno para atender às necessidades das 
Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação.
Valor máximo: R$ R$ 108.195,20(cento e oito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte cen-
tavos).
Dotação orçamentária: 902.361.1080
Código Reduzido: 861/ 862/ 863
Recurso: 103/104/107
Dotação orçamentária: 902.365.1200
Código Reduzido: 940/ 941/ 942
Recurso: 103/104/107
Dotação orçamentária: 902.361.1203
Código Reduzido: 1009
Recurso: 102
Dotação orçamentária: 903.365.1204
Código Reduzido: 1022
Recurso: 102
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/
fax (042) 3222-6365 ou 3901-1551 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br.

ESMERIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 29 de julho de 2016. 
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 240/2016
Data: 23/08/2016
Horário: 10h00min
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de chaves, modelagens e 
demais serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde, do Município de Ponta Grossa
Valor máximo: R$ 12.305,50 (doze mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos).
Dotação Orçamentária:
08.002.10.122.0235.2.074.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.305.0062.2.105.3.3.90.30.00.00. - 497 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0051.2.088.3.3.90.30.00.00. - 369 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0055.2.076.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE CONSUMO
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexo, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, Centro, no horário das 12h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 
3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br.

ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU
Secretária Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2016.
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma ELETRONICA nº 238/2016
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME MEI EPP

Data:       19/08/2016
Horário:  10H00
Objeto:  Aquisição de ração equina pa uso na Coordenação de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde do nosso Município.
VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 14.946,0000(quatorze mil, novecentos e quarenta 
e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.002.10.305.0062.2.105.3.3.90.30.00.00. - 497 - MATERIAL DE 
CONSUMO
Maiores informações, bem como a íntegra do  Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao De-
partamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone (042) 3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br. PREGOEIRA: 
Claudete Quadros

ÂNGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária  Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2016.
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AVISO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 239/2016
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME MEI EPP

Data:       24/08/2016
Horário:  13H30
Objeto:  Aquisição de materiais para realizar a manutenção em todas as Unidades de Saúde, 
da Secretaria Municipal de Saúde, do nosso Município.
VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 10.750,4000(dez mil, setecentos e cinquenta reais 
e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 08.002.10.301.0055.2.076.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE 
CONSUMO
08.002.10.301.0055.1.171.4.4.90.52.00.00. - 495 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE 
Maiores informações, bem como a íntegra do  Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao De-
partamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone 
(042) 3220-1349 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br. PREGOEIRA: Claudete Quadros

ÂNGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Secretária  Municipal de Saúde

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2016.
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO, na forma Eletrônica, nº 134/2016
Pregão nº 134/2016 – Processo nº 249/2016 – para Aquisição de Material de Limpeza e Higie-
ne, para revenda nas Unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 17/06/2016.
FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 
95.377.636/0002-44
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

2 1

Cera líquida polimentável para pisos: emulsão 
aquosa à base de cera de carnaúba e parafina, 
plastificantes, emulsificantes, conservantes, 
fragrâncias, veículo (água) e corante. Produto 
notificado na ANVISA/MS. Embalagem primária: 
frascos plásticos de polietileno de alta densidade 
com 750 ml do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 02 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 (código de barras).

GIOCA L 1.620 3,60 5.832,00

3 1

Cera líquida auto-brilho para pisos: à base de polí-
meros acrílicos, resinas sintéticas, agentes de po-
limento, plastificantes, emulsificantes, conservan-
tes, fragrâncias, veículo (água) e corante. Produto 
notificado na ANVISA/MS. Embalagem primária: 
frascos plásticos de polietileno de alta densidade 
com 750 ml do produto. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Validade mínima de 02 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 (código de barras).

POLWAX L 1.620 6,19 10.027,80

9 1

Limpador multiuso: limpador líquido para limpeza 
pesada; com ação desengordurante. Composição: 
tensoativo aniônico, solubilizante, alcanilizante, 
perfume e água; contendo tensoativo biodegradá-
vel. Componente ativo: linear alquil benzeno sul-
fonato de sódio ou cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio. Registro na ANVISA/MS.  Embalagem 
primária: frascos plásticos de polietileno de lata 
densidade com 500 ml do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 2 anos após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação 
vigente para produtos de limpeza e específica para 
o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

GIOCA L 7.200 3,96 28.512,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 44.371,80 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

FORNECEDOR: BERTOLINI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ: 90.051.996/0001-57
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1

Amaciante concentrado para roupas: 
amaciante de tecidos, líquido, aspecto 
viscoso, com aroma característico em 
função da fragrância, à base de ten-
soativos catiônicos, coadjuvantes, aci-
dulante, preservante, corante, perfu-
me e água. Componente ativo: cloreto 
de dialquil dimetil amônio. Registro na 
ANVISA/MS. Embalagem primária: 
frascos plásticos de polietileno de alta 
densidade, com tampa dosadora, com 
500 ml do produto. Embalagem secun-
dária: caixa de papelão. Validade míni-
ma de 02 anos após a data de fabrica-
ção. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente 
para produtos de limpeza e específica 
para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

GOTA 
LIMPA L 2.400 7,47 17.928,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 17.928,00 (dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais).

FORNECEDOR: J.S.A. BRASIL COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.691.672/0001-59
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

8 1

Limpador com brilho para pisos. Composi-
ção: veículo, cera, alcalinizantes, coadju-
vantes, fragrância, plastificantes, agentes 
formadores de filme, emulsificantes não 
iônicos e conservantes. Componente ativo: 
ácido dodecilbenzeno sulfônico ou alquil 
benzeno sulfonato de sódio. Embalagem 
primária: frascos plásticos de polietileno 
de alta densidade com 500 ml do produ-
to. Registro na AMVISA/MS. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 2 anos após a data de fabri-
cação. Demais parâmetros de produção 
de acordo com a legislação vigente para 
produtos de limpeza e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

POLWAX L 2.700 6,30 17.010,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais).

FORNECEDOR: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ: 
18.941.818/0001-74

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

4 1

Fraldas descartáveis infantil, formato anatômi-
co. Composição interna: fibras de celulose, fal-
so tecido e gel (polímero) absorvente. Camada 
externa impermeável em polietileno flexível e 
resistente. Camada interna e externa sobre-
postas; com bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária. Adesivo termoplástico; 
contorno em elástico reforçado em todo o diâ-
metro da coxa. Fitas adesivas reguláveis para 
fixação. Produzidas em material atóxico e testa-
das dermatologicamente. Embalagem regular. 
Tamanho P, para crianças até 5 kg. Pacotes 
com 10 a 12 unidades. Validade mínima de 02 
anos após a data de fabricação. Demais parâ-
metros de produção de acordo com a legislação 
vigente para produtos de higiene e específica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

BABY 
PISS UN 10.000 0,32 3.200,00

5 1

Fraldas descartáveis infantil, formato anatômi-
co. Composição interna: fibras de celulose, fal-
so tecido e gel (polímero) absorvente. Camada 
externa impermeável em polietileno flexível e 
resistente. Camada interna e externa sobre-
postas; com bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária. Adesivo termoplástico; 
contorno em elástico reforçado em todo o diâ-
metro da coxa. Fitas adesivas reguláveis para 
fixação. Produzidas em material atóxico e testa-
das dermatologicamente. Embalagem regular. 
Tamanho M, para crianças entre 5 e 10 kg. Pa-
cotes com 08 a 10 unidades. Validade mínima 
de 02 anos após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para produtos de higiene e es-
pecífica para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

BABY 
PISS UN 8.000 0,34 2.720,00

6 1

Fraldas descartáveis infantil, formato anatômi-
co. Composição interna: fibras de celulose, fal-
so tecido e gel (polímero) absorvente. Camada 
externa impermeável em polietileno flexível e 
resistente. Camada interna e externa sobre-
postas; com bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária. Adesivo termoplástico; 
contorno em elástico reforçado em todo o diâ-
metro da coxa. Fitas adesivas reguláveis para 
fixação. Produzidas em material atóxico e testa-
das dermatologicamente. Embalagem regular. 
Tamanho EG (XG), para crianças acima de 13 
kg. Pacotes com 07 a 08 unidades. Validade mí-
nima de 02 anos após a data de fabricação. De-
mais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para produtos de higiene e 
específica para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13 (código de barras).

BABY 
PISS UN 10.500 0,40 4.200,00

7 1

Fraldas descartáveis infantil, formato anatômi-
co. Composição interna: fibras de celulose, fal-
so tecido e gel (polímero) absorvente. Camada 
externa impermeável em polietileno flexível e 
resistente. Camada interna e externa sobre-
postas; com bordas unidas entre si, fixando a 
camada intermediária. Adesivo termoplástico; 
contorno em elástico reforçado em todo o diâ-
metro da coxa. Fitas adesivas reguláveis para 
fixação. Produzidas em material atóxico e tes-
tadas dermatologicamente. Embalagem prática. 
Tamanho EG (XG), para crianças acima de 13 
kg. Pacotes com 18 a 20 unidades. Validade mí-
nima de 02 anos após a data de fabricação.  De-
mais parâmetros de produção de acordo com a 
legislação vigente para produtos de higiene e 
específica para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13 (código de barras).

BABY 
PISS UN 18.000 0,42 7.558,20

Valor Total do Fornecedor: R$ 17.678,20 (dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

10 1

Papel higiênico de alta qualidade, branco, 
neutro, folha simples, picotada e texturizada. 
Composição: fibras celulósicas. Embalagem 
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 vigente 
para produtos de higiene e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (có-
digo de barras).

PALOMA UN 20.000 2,87 57.400,00

11 1

Saco para lixo: sacos plásticos para lixo, con-
feccionados em polietileno, não reciclado, na 
cor preta, com solda contínua, homogênea 
e uniforme; com capacidade para 30 litros. 
Dimensões mínimas: 50 cm de largura x 60 
cm de altura. Embalagem primária: pacotes 
plásticos com 10 sacos para lixo. Embalagem 
secundária: fardos plásticos ou caixas de 
papelão. Validade mínima de 02 anos após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação vigente, 
específica para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13 (código de barras).

POK LIXO UN 14.000 1,08 15.120,00

12 1

Vassoura com estrutura em madeira, ou mate-
rial sintético, com cerdas em material sintético, 
com dimensões mínimas aproximadas de 30 
cm de comprimento x 09 cm de altura das cer-
das x 05 cm de largura; com cerdas presas por 
arame, com cabo em madeira ou material sin-
tético, com 1,20 m de comprimento e encaixe 
através de rosca. Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

PEROVI-
NHA UN 1.200 3,94 4.728,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 77.248,00 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 174.236,00 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e 
trinta e seis)
Ponta Grossa/PR, 02 de agosto de 2016.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA

RESULTADO DO PREGÃO, na forma Eletrônica nº 136/2016
Pregão nº 136/2016 – Processo nº 253/2016 – para Aquisição de Gêneros Alimentícios para 
Comercialização nas Unidades do Programa Mercado da Família realizado em 13/06/2016.
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 
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4 1

Farofa de mandioca temperada: farofa pron-
ta de mandioca, temperada, com no mínimo 
25 g de carboidratos e 0,6 g de proteínas 
por porção de 35 g do produto; sem gordura 
trans. Embalagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com 250 g. Embalagem secun-
dária: caixas de papelão ou fardos plásticos. 
Validade mínima de 06 meses 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).

DÂ´mille KG 2.025 5,69 11.522,25

5 1

Fermento químico: em pó, à base de amido 
de milho ou fécula de mandioca, fosfato mo-
nocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato 
de cálcio. Sem glúten. Embalagem primária: 
latas ou potes plásticos com 100 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 01 ano 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).

DÂ´mille KG 720 10,19 7.336,80

8 1

Queijo ralado: queijo parmesão ralado e con-
servante. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno atóxico, transparentes, resisten-
tes, termossoldados, com 50 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 03 meses 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).

Selete KG 150 26,80 4.020,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 22.879,05 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinco centavos).

FORNECEDOR: APTI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.860.863/0001-26
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

7 1

Pó para o preparo de refresco, à base de 
açúcar, polpa desidratada ou extrato de fru-
tas (mínimo 1%); acidulantes, edulcorantes 
e corantes; enriquecido com vitaminais e mi-
nerais. Sem glúten. Diversos sabores. Em-
balagem primária: pacotes plásticos metali-
zados com peso entre 25 e 35 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 01 ano 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).

Apti KG 3.132 8,33 26.089,56

Valor Total do Fornecedor: R$ 26.089,56 (vinte e seis mil e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 
95.377.636/0002-44

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

9 1

Sardinha em óleo comestível: sardinha pré-
-cozida em conserva, elaborada com peixes 
eviscerados e descamados, livre de nadadei-
ras, cauda e cabeça; sal e óleo de soja como 
líquido de cobertura. Embalagem primária: 
lata com peso variando entre 125 e 130 g, com 
mecanismo abre fácil; sem amassadura, ferru-
gem ou abaulamento; com peso líquido dre-
nado mínimo de 70%. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Prazo de validade mínimo 
de 02 anos após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a le-
gislação vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 
13 (código de barras).

NAUTI-
QUE KG 2.500 15,50 38.750,00

10 1

Sardinha em molho de tomate: sardinha pré-
-cozida em conserva, elaborada com peixes 
eviscerados e descamados, livre de nadadei-
ras, cauda e cabeça; sal, açúcar, mostarda, 
amido modificado e molho de tomate tempe-
rado como líquido de cobertura. Embalagem 
primária: lata com peso variando entre 125 e 
130 g, com mecanismo abre fácil; sem amas-
sadura, ferrugem ou abaulamento; com peso 
líquido drenado mínimo de 70%. Embalagem 
secundária: caixas de papelão reforçado, 
contendo 50 latas de 125 a 130g. Prazo de 
validade mínimo de 02 anos 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).

NAUTI-
QUE KG 1.875 15,50 29.062,50

14 1

Biscoito para lanche, salgado, à base de fari-
nha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, sal, gordura vegetal, açúcar invertido, 
fermento químico e acidulante; com no mínimo 
17 g de carboidratos; 2,1 g de proteínas e 0,6 
g de fibra alimentar por porção de 26 g do pro-
duto. Embalagem primária: pacotes plásticos 
metalizados com 156 a 162 g. Embalagem se-
cundária: caixas de papelão. Validade mínima: 
09 meses após a data de fabricação. Diversos 
sabores. 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). 
REFERÊNCIA: PIT STOP, CLUB SOCIAL, 
equivalente ou superior.

PIT 
STOP KG 1.837,08 13,00 23.882,04

16 1

Fermento biológico seco: levedura (Saccha-
romyces cerevisiae) e agente de reidratação. 
Embalagem primária: envelopes plásticos me-
talizados com 10 ou 11 g do produto. Embala-
gem secundária: caixas de papelão, com 100 
a 500 envelopes plásticos metalizados de 10 
ou 11 g cada. 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 (código de 
barras).

TRISAN-
TE KG 225 36,00 8.100,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 99.794,54 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 
quatro centavos).

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 77.595.395/0004-90
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

3 1

Doce de leite cremoso, elaborado com leite 
pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, 
açúcar; podendo conter glicose. Embalagem 
primária: potes plásticos ou de vidro com 400 
g do produto. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. 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 (código de 
barras).

Frimesa KG 2.256 8,98 20.258,88

Valor Total do Fornecedor: R$ 20.258,88 (vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

FORNECEDOR: ITAVOL COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.976.220/0001-09
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

15 1

Biscoito tipo sortido, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal, açúcar invertido, sal, fermento 
químico, estabilizante e aromatizantes; com no 
mínimo 16 g de carboidratos, 2,1 g de proteínas 
e 0,5 g de fibra alimentar por porção de 30 g do 
produto. Embalagem primária: pacotes plásticos 
com 350 a 400g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Validade mínima de 08 meses após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

PRO-
DASA KG 2.280 4,89 11.149,20

Valor Total do Fornecedor: R$ 11.149,20 (onze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte centavos).

FORNECEDOR: J.S.A. BRASIL COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.691.672/0001-59
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

18 1

Pó para preparo de Maria Mole. Embalagem pri-
mária: caixas de papelão ou pacotes de polieti-
leno leitoso, com 50 g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. 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. Pa-
drão de codificação: EAN 13 (código de barras).

SOLEY KG 180 20,99 3.778,20

Valor Total do Fornecedor: R$ 3.778,20 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

FORNECEDOR: JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 
02.590.424/0001-89

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

2 1

Canjica de milho – Grupo: misturada; Sub-grupo: 
despeliculado; Classe: branca; Tipo I. Embalagem 
primária: pacotes de polietileno atóxico, transpa-
rentes, resistentes, termossoldados, com 500 g 
do produto. Embalagem secundária: fardos plás-
ticos. Validade mínima: 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 da embalagem primária: EAN 13 (código de 
barras).

RD KG 3.500 2,95 10.325,00

12 1

Trigo para quibe: grãos de trigo descascados e 
triturados. Embalagem primária: pacotes plásticos 
com 500 g do produto. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou de papel. Validade mínima 
de 01 ano após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

RD KG 1.575 2,88 4.536,00

20 1

Sagú artificial: obtido a partir de fécula de man-
dioca. Grupo: tapioca. Sub-grupo: artificial. Tipo 
1. Embalagem primária: pacotes plásticos com 
500 g do produto. Embalagem secundária: fardos 
plásticos ou de papel, com 10 a 20 pacotes plás-
ticos de 500g. Validade mínima de 01 ano após 
a data de fabricação. Demais parâmetros de pro-
dução de acordo com a legislação vigente para 
alimentos e específica para o produto. Padrão de 
codificação: EAN 13 (código de barras).

RD KG 2.500 3,90 9.750,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 24.611,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e onze reais).

FORNECEDOR: LICISUL COMERCIAL LTDA-ME - CNPJ: 21.112.066/0001-43
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

11 1

Suco néctar de frutas: néctar de frutas, à base 
de água, suco concentrado e/ou polpa de frutas 
e açúcar. Diversos sabores. Embalagem primária: 
caixas tetra pak com 01 litro do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. 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 
(código de barras).

izzi LT 6.000 2,35 14.100,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

13 1

Vinagre de álcool: fermentado acético de álcool, 
água e conservantes. Embalagem primária: 
frascos plásticos com 750 ml do produto. Emba-
lagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 02 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: EAN 13 
(código de barras).

CHE-
MIN L 5.400 0,94 5.076,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.076,00 (cinco mil e setenta e seis reais).

FORNECEDOR: SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA - CNPJ: 77.883.320/0019-90
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1

Biscoito salgado tipo cream cracker, à base de 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fó-
lico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açú-
car invertido, amido, fermento biológico, fermen-
to químico, estabilizantes e acidulante; com no 
mínimo 20 g de carboidratos; 3 g de proteínas e 
0,8 g de fibra alimentar por porção de 30 g do 
produto. Embalagem primária: pacotes plásticos 
com 360 a 400 g. Embalagem secundária: cai-
xas 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. Pa-
drão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Dunga KG 2.720 5,10 13.872,00

6 1

Maionese industrializado – emulsão cremosa à 
base de água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, 
amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de 
limão, acidulantes, estabilizantes, conservan-
tes, corantes, aromatizantes e antioxidantes. 
Sem glúten e sem gordura trans. Embalagem 
primária: potes plásticos com 500 g do produ-
to. 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 codifica-
ção: EAN 13 (código de barras).

Purity KG 3.300 4,45 14.685,00
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17 1

Mistura instantânea para polenta: flocos de mi-
lho amarelo pré-cozidos, enriquecidos com ferro 
e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de 
papel de 500 g cada. Embalagem secundária: 
fardos plásticos ou papel. Validade mínima de 
06 meses após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

Nutri-
vita KG 3.075 2,00 6.150,00

19 1

Canjiquinha fina de milho amarelo (quirera). 
Embalagem primária: pacotes 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).

Nutri-
vita KG 3.000 1,95 5.850,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 40.557,00 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 268.293,43 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e 
noventa e tres reais e quarenta e três centavos) 
Ponta Grossa/PR, 03 de agosto de 2016.
PREGOEIRA:ROSEMARI FERREIRA

Resultado do Pregão Eletrônico nº 184/2016
Pregão nº 184/2016 – Processo nº 338/2016 – Aquisição de gêneros alimentícios para comer-
cialização nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 20/07/2016.
FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME - CNPJ: 22.499.940/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 93.927,90 (noventa e três mil novecentos e vinte e sete reais e noventa 
centavos).

LOTE 3
Valor Total do Lote: 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Arroz beneficiado, polido, classe 1, tipo 1. Em-
balagem primária: pacotes plásticos com 5 kg. 
Embalagem secundária: sacos plásticos. Valida-
de 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 
(código de barras).

Tuqui-
nha KG 30000 R$ 2,38 R$ 71.400,00

LOTE 4
Valor Total do Lote: 10.118,40 (dez mil cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito salgado tipo cream cracker, à base de 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fóli-
co, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar 
invertido, amido, fermento biológico, fermento 
químico, estabilizantes e acidulante; com no míni-
mo 20 g de carboidratos; 3 g de proteínas e 0,8 g 
de fibra alimentar por porção de 30 g do produto. 
Embalagem primária: pacotes plásticos com 360 
a 400 g. Embalagem secundária: caixas de pape-
lão. 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).

Racine KG 1920 R$ 5,27 R$ 10.118,40

LOTE 6
Valor Total do Lote: 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito de polvilho assado, à base de polvilho 
azedo, sal, água, gordura vegetal hidrogenada, 
ovos e açúcar. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno atóxico, transparentes, resistentes, 
termossoldados, com 70 a 120 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 04 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).

Ediluma KG 250 R$ 17,50 R$ 4.375,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: 2.607,50 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Coco ralado: à base de polpa de coco parcial-
mente desengordurada, triturada e desidratada, 
adoçado; sem gordura trans. Embalagem primá-
ria: pacotes plásticos com 50 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Prazo 
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).

D´mille KG 175 R$ 14,90 R$ 2.607,50

LOTE 8
Valor Total do Lote: 5.427,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Coco ralado, à base de polpa de coco parcialmen-
te desengordurada, triturada e desidratada, sem 
adição de açúcar; sem gordura trans. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 100 g do produto. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo 
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).

D´mille KG 300 R$ 18,09 R$ 5.427,00

FORNECEDOR: AÇUCAREIRA ENERGY LTDA - CNPJ: 12.662.352/0001-91
Valor Total do Fornecedor: 49.661,25 (quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e um real e vinte 
e cinco centavos).

LOTE 2
Valor Total do Lote: 16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total

1

Arroz beneficiado, polido, classe 1, tipo 1. Embala-
gem primária: pacotes plásticos com 1 kg. Embala-
gem secundária: sacos plásticos. Validade mínima 
de 01 ano 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)

CAXAN-
GÃ KG 6000 R$ 2,72 R$ 16.320,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: 28.938,00 (vinte e oito mil novecentos e trinta e oito reais).

Item Descrição Marca Unida-
de Quant. Valor 

Unit. Valor Total

1

Compota de pêssego: pêssegos selecionados em 
calda de água e açúcar, em metades, sem caroço. 
Embalagem primária: latas com peso líquido va-
riando entre 830 e 850 g e peso drenado variando 
entre 400 e 450 g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão. Prazo de validade mínimo de 02 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: EAN 13 (código de barras).

BELLA 
COLINA UND 4200 R$ 6,89 R$ 28.938,00

LOTE 17
Valor Total do Lote: 4.403,25 (quatro mil quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total

1

Pó para o preparo de pudim, à base de amido, açú-
car, sal, ovo em pó, corantes a aromatizantes. Em-
balagem primária: caixas de papelão ou pacotes de 
polietileno leitoso, com 50 g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Prazo 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 co-
dificação: EAN 13 (código de barras).

BRET-
ZKE KG 285 R$ 15,45 R$ 4.403,25

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 84.961.473/0001-45
Valor Total do Fornecedor: 30.946,40 (trinta mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos).

LOTE 10
Valor Total do Lote: 15.096,00 (quinze mil e noventa e seis reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total

1

Doce de frutas: polpa única de fruta pasteurizada, 
açúcar, glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. 
Embalagem primária: potes plásticos com 400 g do 
produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Diversos sabores. 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 (código de barras).

Lorenz KG 2400 R$ 6,29 R$ 15.096,00

LOTE 14
Valor Total do Lote: 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total

1

Fubá mimoso de milho amarelo. Embalagem primá-
ria: pacotes plásticos de 01 kg cada. Embalagem se-
cundária: fardos plásticos ou de papel. Validade míni-
ma 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).

agrobal KG 3000 R$ 1,43 R$ 4.290,00

LOTE 15
Valor Total do Lote: 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. Valor Total

1

Fubá mimoso de milho amarelo. Embalagem primá-
ria: pacotes plásticos de 500 g cada. Embalagem se-
cundária: fardos plásticos ou de papel. Validade míni-
ma 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).

agrobal KG 1000 R$ 1,49 R$ 1.490,00

LOTE 18
Valor Total do Lote: 3.312,00 (três mil trezentos e doze reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Sopão de carne: sopa desidratada à base de macar-
rão, amido de milho, farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, sal refinado, gordura vegetal, 
extrato de levedura, carne bovina desidratada em 
flocos, cenoura desidratada em flocos, cebola em 
pó, alho em pó, pimentão vermelho em flocos, alho 
porró em flocos, aipo em flocos, salsa em flocos, 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, ino-
sinato de sódio e guanilato de sódio; aromatizantes: 
aromas idênticos aos naturais de carne e cebola; 
espessante: goma guar; corantes naturais: caramelo 
e urucum e estabilizante: lecitina de soja. Máximo 
de 0,3 g de gorduras totais por porção de 25 g do 
produto. Mínimo de 16 g de carboidratos; 0,7 g de 
fibra alimentar; e 2,2 g de proteína por porção de 25 
g do produto. Embalagem primária: pacotes plásti-
cos metalizados com no mínimo 180 g do produto. 
Embalagem secundária: fardos plásticos ou caixas 
de papelão. Validade mínima de 01 ano 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: EAN 
13 (código de barras).

Joia  KG 240 R$ 13,80 R$ 3.312,00

LOTE 19
Valor Total do Lote: 6.758,40 (seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Sopão de galinha: sopa desidratada à base de 
macarrão, amido de milho, farinha de trigo enrique-
cida com ferro e ácido fólico, sal refinado, gordura 
vegetal, gordura de galinha, cenoura desidratada 
em flocos, carne de frango desidratada,cebola em 
flocos, alho porró em flocos, curri, aipo em flocos, 
pimentão vermelho em flocos, salsa em flocos, 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, ino-
sinato de sódio e guanilato de sódio; aromatizantes: 
aromas idênticos aos naturais de galinha e cebola 
e aroma natural de aipo; espessante: goma guar; 
corantes naturais: cúrcuma e caramelo e estabili-
zante: lecitina de soja. Máximo de 1,0 g de gorduras 
totais por porção de 25 g do produto. Mínimo de 16 
g de carboidratos; 0,8 g de fibra alimentar; e 2,0 g 
de proteína por porção de 25 g do produto. Emba-
lagem primária: pacotes plásticos metalizados com 
no mínimo 180 g do produto. Embalagem secun-
dária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Vali-
dade 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 (código 
de barras)

joia KG 480 R$ 14,08 R$ 6.758,40

FORNECEDOR: ITAVOL COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.976.220/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 13.208,00 (treze mil duzentos e oito reais).

LOTE 5
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Valor Total do Lote: 13.208,00 (treze mil duzentos e oito reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. Valor Total

1

Biscoito tipo maisena, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordu-
ra vegetal, açúcar invertido, amido, sal, fermento 
químico, acidulante, estabilizantes e aromatizan-
tes. Com no mínimo 20 g de carboidratos, 2,2 g 
de proteínas e 0,8 g de fibra alimentar por porção 
de 30 g do produto. Embalagem primária: pacotes 
de polietileno atóxico, resistentes, termossoldados, 
com capacidade para 300 a 400 g do produto. Em-
balagem 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)

PRO-
DASA KG 2600 R$ 5,08 R$ 13.208,00

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - CNPJ: 08.903.201/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 4.896,00 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais).

LOTE 1
Valor Total do Lote: 4.896,00 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Adoçante dietético líquido, claro e inodoro, a base 
de água, edulcorantes artificiais ciclamato de po-
tássio e sacarina sódica ou aspartame, conser-
vantes e acidulantes. Embalagem primária: fras-
cos plásticos com 100 ml do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo de validade 
mínimo de 02 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: EAN 13 
(código de barras)

LOWÃ‡U-
CAR L 360 R$ 13,60 R$ 4.896,00

FORNECEDOR: PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 73.417.735/0001-
99
Valor Total do Fornecedor: 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).

LOTE 13
Valor Total do Lote: 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Feijão do grupo I, classe: preto; tipo 1. Embalagem 
primária: pacotes plásticos com 1 kg. Embalagem 
secundária: fardos plásticos. Validade mínima de 
06 meses 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).

MALU KG 12000 R$ 4,60 R$ 55.200,00

FORNECEDOR: P2 INDÚSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - 
CNPJ: 23.040.430/0001-32
Valor Total do Fornecedor: 35.137,60 (trinta e cinco mil cento e trinta e sete reais e sessenta 
centavos).

LOTE 11
Valor Total do Lote: 9.525,60 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Ervilha em conserva: ervilha em grãos inteiros, rei-
dratados, em conserva (salmoura), com tamanho 
e coloração uniformes. Embalagem primária: latas 
sem amassadura, ferrugem ou abaulamento, com 
peso entre 300 e 320g. Embalagem secundária: 
caixas de papelão. Prazo de validade mínimo de 02 
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 da embalagem primária: EAN 13 
(código de barras).

QUERO KG 2160 R$ 4,41 R$ 9.525,60

LOTE 12
Valor Total do Lote: 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Farinha láctea: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, vitaminas e sais minerais; 
açúcar, leite em pó integral e aromatizantes. 
Embalagem primária: sachês plásticos metaliza-
dos, com 200 a 250 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Prazo de valida-
de mínimo 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 
(código de barras

ALL 
NUTRI KG 500 R$ 15,80 R$ 7.900,00

LOTE 16
Valor Total do Lote: 14.256,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Milho verde em conserva: milho verde, em grãos 
inteiros, tamanho e coloração uniforme, imerso 
em líquido de cobertura. Embalagem primária: 
latas sem amassadura, ferrugem ou abaulamen-
to, com peso variando entre 300 e 320 g. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Prazo 
de validade mínimo de 02 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: 
EAN 13 (código de barras).

QUERO KG 2880 R$ 4,95 R$ 14.256,00

LOTE 20
Valor Total do Lote: 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Canja de galinha: sopa desidratada à base de ar-
roz, amido de milho, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, sal refinado, maltodextri-
na, gordura vegetal, gordura de galinha, carne de 
frango desidratada em flocos, cenoura desidratada 
em flocos, cebola em pó, alho porró em flocos, cur-
ry, aipo em flocos, louro em pó, salsa em flocos; 
realçadores de sabor: glutamato monossódico, 
inosinato de sódio e guanilato de sódio; aromati-
zantes: aromas idênticos aos naturais de galinha e 
cebola; aroma natural de aipo; espessante: goma 
guar; corantes naturais:cúrcuma e estabilizante: 
lecitina de soja. Máximo de 1,5 g de gorduras totais 
por porção de 25 g do produto. Mínimo de 16 g de 
carboidratos; 0,8 g de fibra alimentar; e 1,6 g de 
proteína por porção de 25 g do produto. Embala-
gem primária: pacotes plásticos metalizados com 
no mínimo 180 g do produto. Embalagem secun-
dária: fardos plásticos ou caixas de papelão. Vali-
dade 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 (código 
de barras).

APTI KG 240 R$ 14,40 R$ 3.456,00

Pregoeiro – João Ildo Niedzwiedki
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 282.977,15 (duzentos e oitenta e dois mil  
novecentos e setenta e sete reais  e quinze centavos)

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 073/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. E o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 069/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. E o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 067/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 30 (trinta) dias, de 12/07/2016 a 11/08/2016. E o prazo de 
vigência, em mais 30 (trinta) dias, de 10/10/2016 a 09/11/2016.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 074/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. E o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 070/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláu-
sula oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. 
Convalidando-se a data de 12/07/2016. E o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 
10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

QUARTA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 1110/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA E A L’ACQUA LAVANDERIAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que 
passará ter a seguinte redação: “A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores Marialva 
Aparecida Guimarães Ferreira; Jacir da Silva Pinto; Marco Batista dos Santos; Bruna Renata Ba-
tista da Silva; Josiane Zansonadi de Jesus Gonçalvez; Vagner Rocha; Ianina Chowicz Carneiro.”
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 071/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. E o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ÉTICA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redu-
ção de meta física de R$ 167.072,17 (cento e sessenta e sete mil e setenta e dois reais e dezes-
sete centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 454.712,41 (quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil setecentos e doze reais e quarenta e um centavos).
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 12/07/2016 a 10/09/2016. E o 
prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de 10/10/2016 a 09/12/2016.
______________________________________________________________________________

VIGÉSIMA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 527/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento originário, que passará 
ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da do-
tação orçamentária n° 08.002.103010055.2.076/33.90.30.39.05; 33.90.30.39.99; 33.90.39.19.05; 
33.90.39.19.99. Código Reduzido nº 540; 550.”
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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 315/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que 
passará ter a seguinte redação: “A fiscalização do contrato ficará a cargo da servidora Janaíne 
Issocowicz.”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 378/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA EPP
OBJETO: Prestação de serviços de realização de exames anátomo-patológicos, citopatológicos e 
imunohistoquímicos, de forma complementar ao Sistema único de Saúde (SUS).
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 31/2016
______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 297/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLAUDIO ANTÔNIO MORAES ME
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/06/2016 até 01/06/2017, conva-
lidando a data de 01/06/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 20.400,00 
(vinte mil e quatrocentos reais).
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 475/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 460/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
OBJETO: Coleta e postagem de correspondências e encomendas compreendendo fornecimento 
de relatórios e comprovantes de despesas (carta comercial, carta registrada com aviso de recebi-
mento (AR) e AR/MP), impressos, telegramas, encomendas normais, SEDEX, SEDEX com aviso 
de recebimento (AR), SEDEX10; SEDEX10 com aviso de recebimento.
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa n°. 83/2016

R E C U R S O S 
H U M A N O S

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
C M Slompo Comércio de Gás ME, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada com validade de 12 meses para atividade 
de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo a ser implantada na Rua Roma nº 70 comple-
mento frente, bairro Santa Mônica na cidade de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – PZ4090, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia 
N° 39/DCA para Estação Rádio Base no endereço Av. Pedro Wosgrau s/nº esq. R. Massaranduba 
Bairro Uvaranas Ponta Grossa - PR

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – PZ4090, torna público 
que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de 
Instalação, para Estação Rádio Base no endereço Av. Pedro Wosgrau s/nº esq. R. Massaranduba 
Bairro Uvaranas Ponta Grossa - PR
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
ÚNICO PONTA GROSSA – TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA – ME, torna público que irá reque-
rer Secretaria do Meio Ambiente de Ponta Grossa, Pr, a LICENÇA PRÉVIA para as atividades de 
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARGAMASSA ASFÁLTICA, sito a Av. Continental, 333, Distrito 
Industrial, Cara-Cara, em Ponta Grossa, Pr, CEP 84.043-735.

F U N E P O
F U N D A Ç Ã O  E D U C A C I O N A L  D E  P O N TA  G R O S S A

FUNEPO
03 de agosto de 2016.
Convocação 10/2016.

 O assessor do Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Ponta grossa – FU-
NEPO, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros do CONSELHO DE CURADORES, 
para reunião ordinária a realizar-se na sede da TV Educativa de Ponta Grossa, em 09 de agosto, 
terça-feira, às 18h30 em primeira convocação, e 19h00 em segunda convocação, que terá a 
seguinte pauta:

- Assuntos Gerais

 Lembrando que na reunião, conforme pedido pelos conselheiros, somente será tratado o 
assunto de pauta, assim como o horário será fielmente cumprido. 

Atenciosamente,
ANGELO FABIANO N. OLIVEIRA

Assessor do Conselho de Curadores

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


