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D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   1 4. 5 5 2,  de  25/06/2018     
Denomina de Natalia Sysocki  estrada rural 
do Distrito de Itaiacoca conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado n.º 1480292/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica denominada de NATALIA SYSOCKI a Estrada Rural que faz a ligação entre a Estrada 

Peri Pereira Costa e a localidade de Pocinhos, no Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de junho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 4. 5 5 3,  de  25/06/2018     

Denomina de César Antonio Ribas Milléo  
estrada rural do Distrito de Itaiacoca 
conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado n.º 1430323/2018,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica denominada de CESAR ANTONIO RIBAS MILLÉO a Estrada Rural que faz a ligação 

entre a Rodovia PR-513 e a unidade de conservação conhecida como Cachoeira da Ma-
riquinha, no Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de junho de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   Nº  1 7. 8 9 1,  de 02/10/2018
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o contido no protocolado 2350356/2018 

 R E S O L V E
 ALTERAR a designação de Secretário e Membro, indicados na Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, instaurada através da Portaria n. 15.899, de 30/05/2017, prorrogada 
através das Portarias 16.090 de 17/07/2017 e 17.653/2018 e alterada pela Portaria 17.353/2018, 
passando a vigorar com a seguinte composição:
 Presidente:
 VANESSA CAVALARI CALIXTO
 Membro:
 CRISTIANE APARECIDA OROSKI
 Secretário:
 CARLOS WERZEL JÚNIOR
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de outubro de 2018.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A   N º   1 7. 8 9 2, de 03/10/2018
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado 2740486/2018, 

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a con-
clusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada através da 
Portaria 17.416/2018.  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de outubro de 2018.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município  

L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - DECRETOS ............................................................................................1
 - PORTARIAS ...........................................................................................1
 - LICITAÇÕES ..........................................................................................1
 - CONTRATOS .......................................................................................11
 - SMMA ...................................................................................................11
 - DIVERSOS ...........................................................................................11

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
 - FASPG .................................................................................................12
 - AFEPON ...............................................................................................12
 - PROLAR ...............................................................................................12
 - AMTT ....................................................................................................12

ATO S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I VO
 - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................12

EDIÇÃO Nº 2.418 / ANO X / 14 PÁGINAS PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2018



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.418 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 20182

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICO 270/2018 
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital de Pregão na Forma ELETRÔNICA nº 270/2018, o qual está 
prevista a sua abertura para o dia 05/10/2018, às 10:00 horas, cujo Objeto é: 
Contratação para aquisição com instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split Hi-
-Wall, com instalação, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional. Conforme Termo de Referência em anexo, há a seguinte retificação:
Na data da abertura 25/10/2018 às 10:00 horas 
Onde se lê:
Contratação para aquisição com instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split Hi-
-Wall, com instalação, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional
Leia-se:
Contratação para aquisição com instalação de aparelhos de ar condicionado, com instala-
ção, para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
Onde se lê: 
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split Hi-Wall, 
de 36.000 Btus, composto de 01 unidade condensadora 
e 01 unidade evaporadora, novo, modelo em linha de 
fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

UND 3 7.763,33 23.289,99

2

APARELHO DE AR CONDICIONADO tipo Split Hi-Wall, 
de 18.000 Btus, composto de 01 unidade condensadora 
e 01 unidade evaporadora, novo, modelo em linha de 
fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

UND 2 4.471,33 8.942,66

Leia-se
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1

APARELHO DE AR CONDICIONADO,  de 36.000 
Btus, modelo piso/teto, ciclo quente/frio composto de 
01 unidade condensadora e 01 unidade evaporadora, 
novo, modelo em linha de fabricação, fornecidos em 
embalagem lacrada.

UND 3 7.763,33 23.289,99

2

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split Hi-Wall, 
de 18.000 Btus, composto de 01 unidade condensadora 
e 01 unidade evaporadora, novo, modelo em linha de 
fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

UND 2 4.471,33 8.942,66

Demais descrições permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de 
Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 32201000

Ponta Grossa, 02 de outubro de 2018.
PAULO HENRIQUE DALLE CARBONARE 

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
______________________________________________________________________________

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 216/2018.
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônica nº 216/2018, sofre as se-
guintes alterações: 
Onde se lê:
Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, 
atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes interna-
dos no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
Leia-se
Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, 
atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes interna-
dos no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança João Vargas de Oliveira
Onde se lê:
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo Menor preço - Global por Lote
Leia-se:
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo Menor preço – por Item
Lotes:
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

1 1 SISTEMA DE ANESTESIA COM MONITOR, conforme 
descritivo. UND 3 148.333,33 444.999,99

Valor Máximo do Lote: 444.999,99 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

2 1

CARRO MACA HIDRÁULICO HOSPITALAR: 
Características técnicas: 
Carro maca hidráulico hospitalar de estrutura em aço. 
Leito em aço inoxidável. Estrutura e leito devem ter 
tratamento anticorrosivo. Cabeceira para apoio dorsal 
regulável. Grades laterais em aço inoxidável com 
comprimento de no mínimo dois terços do comprimento 
da maca. Mecanismo de elevação hidráulico de aciona-
mento a pedal. Suporte de soro. Quatro rodízios de 8” 
sendo dois com freios em diagonal. Proteção lateral (para 
choques) em toda a extensão da maca revestido em 
material emborrachado. Capacidade de no mínimo 150 kg 
de carga. Acompanhar colchonete.  Dimensões aproxima-
das 1,98m comprimento x 0,88m largura. Altura regulável 
entre 0,75m a 0,98m. 

UND 4 9.988,67 39.954,68

Valor Máximo do Lote: 39.954,68 (trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

3 1 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA, confor-
me descritivo. UND 5 13.124,67 65.623,35

Valor Máximo do Lote: 65.623,35 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

4 1

VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO
Para pacientes pediátricos e adultos; microprocessado; 
ciclado a tempo, volume e fluxo; controlado a volume e a 
pressão, conforme descritivo

UND 3 107.497,67 322.492,98

Valor Máximo do Lote: 322.492,98 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e 
oito centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.
5 1 Máquina de Hemodiálise, conforme descritivo UND 1 70.895,21 70.895,21
Valor Máximo do Lote: 70.895,21 (setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.
6 1 MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA, conforme descritivo UND 1 20.104,67 20.104,67
Valor Máximo do Lote: 20.104,67 (vinte mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

7 1 GERADOR DE MARCA PASSO CARDÍACO + 2 CON-
JUNTOS DE ELETRODOS. Conforme descritivo UND 1 10.996,67 10.996,67

Valor Máximo do Lote: 10.996,67 (dez mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

8 1 ELETRODO TEMPORÁRIO EXTERNO.  Conforme carac-
terísticas técnicas do descritivo. Compatível com o Lote 7.        UND 10 460,13 4.601,30

Valor Máximo do Lote: 4.601,30 (quatro mil, seiscentos e um reais e trinta centavos)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.
9 1 MESA CIRÚRGICA ELETRICA, conforme descritivo UND 1 112.270,00 112.270,00
Valor Máximo do Lote: 112.270,00 (cento e doze mil, duzentos e setenta reais)
Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.

10 1 APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL, conforme 
descritivo UND 1 241.613,17 241.613,17

Valor Máximo do Lote: 241.613,17 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e treze reais e dezessete centavos)
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Lote Item Descrição Unid Quant.  Unit. Total.
11 1 SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL, conforme descritivo UND 1 508.507,43 508.507,43
Valor Máximo do Lote: 508.507,43 (quinhentos e oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e três centavos)

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 1.842.059,45 (um milhão, oitocentos e 
quarenta e dois mil, cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
Alterações nos Descritivos:
LOTE 4-VENTILADOR PULMONAR:
Onde se lê:
• APRV
• PRVC
Leia-se:
• APRV e/ou BIPAP e/ou BiLevel 
• PRVC e/ou Auto-Flow 
Onde se lê:
Frequência respiratória de 1 BPM a 100 BPM; 
Leia-se:- 
Frequência respiratória de 0 BPM a 100 BPM; 
Acrescenta:
02 Conjuntos de máscara, conexão tipo cotovelo e cabresto para ventilação não invasiva
Para os lotes 01 e 04:
1-SISTEMA DE ANESTESIA COM MONITOR
4- VENTILADOR PULMONAR
Local de Entrega: Local de Entrega: Hospital da Criança – Rua Joaquim de Paula Xavier – Vila 
Estrela
Horário da Entrega: 8:00 às 17:00 h
Telefone de Contacto: agendar entrega (42) 3026-9410
Responsáveis pelo recebimento Bruna, Marivalda e/ou Raquel do Carmo Mocelim
LOTE (8) atual 10 - APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL:
Onde se lê:
O sistema ergonômico deverá ter ajuste de altura e rotação no console e tela digital “touch screen”, 
de no mínimo 8’,para acesso a funções secundárias e facilidade operacional.
Leia-se:
O sistema ergonômico deverá ter ajuste de altura no console e tela digital “touch screen”, de no 
mínimo 8’,para acesso a funções secundárias e facilidade operacional.
Onde se lê:
Controles de Imagens:
Profundidade de pelo menos 32 cm; 
Leia-se:
Controles de Imagens:
Profundidade de pelo menos 30 cm; 
LOTE (9) atual 11 - SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL:
Onde se lê:
Gerador microprocessado de alta frequência, potência nominal de pelo menos 50 KW, isto é, ca-
pacidade de exposição de 100KV com 500 mA por 0,1 seg conforme IEC, tensão variável de pelo 
menos 40 a 130 KV, Corrente variável de pelo menos 600 mA, tempo mínimo de exposição: 2ms a 
5ms, com mAs variável na faixa de 0,5 mAs a 500 mA ou maior. Alimentação 220/380 Volts trifásico 
- 60 HZ. Tubo de raios-x com foco fino de 0,6 mm, foco grosso de 1,2 mm, potência do tubo em 
foco fino/foco grosso de 30/50 KW aproximadamente. Capacidade térmica do anodo de 300 KHU; 
Anodo de alta rotação, mínimo 9000 RPM com interruptor de segurança térmica. Inserção de filtros 
adicionais de Cu. Estativa porta emissor, coluna com deslocamento longitudinal de no mínimo 250 
cm, deslocamento transversal 20 cm, rotação do tubo sobre eixo horizontal e vertical de +/- 90 
graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus. Diafragma luminoso com colimação manual ou auto-
mática. Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com ajuste de altura e tampo flutuante 
montada no chão com acesso livre ao paciente por todos os lados, com dimensões de 210 X 80 cm 
aproximadamente, deslocamento longitudinal mínimo de 80 cm e deslocamento lateral transversal 
20 cm aproximadamente, sistemas de freios eletromagnéticos, grade antidifusora do Bucky, peso 
suportado de no mínimo 150 Kg, porta detector com bandeja simetricamente posicionada embaixo 
da mesa e alcance longitudinal de 38 cm. Bucky Mural deslocamento vertical de 120 cm chegando 
a 47 ou menos a partir do chão ao centro da imagem aproximadamente, dotado de sistema de 
freio mecânico ou eletromagnético. Grade antidifusora do Bucky tipo estacionária 70 lp/cm ou 
oscilante 40 lp/cm, cruz de localização/centralização impressa no tampo do Bucky, configurável 
para entrada de chassis pela direita e/ou esquerda. Distância foco-filme variável 115/150 cm ou 
180 cm. Detector plano com dimensões aproximadamente 35 X 42 cm. Detector com cintilante de 
iodeto de Césio com fio ou sem fio (móvel), que possibilite exames na mesa, no Bucky Mural ou 
fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de aproximadamente 2800/2400 e 7 milhões 
de pixels, profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits, tamanho máximo do 
pixel de 150 micrômetros. 
ESTAÇÃO DE TRABALHO CPU 
De alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 18 polegadas, imagens ra-
diográficas em formato DICOM 3.0, Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais. 
Memória RAM de 2 GB. Armazenamento de pelo menos 5000 imagens no disco rígido. Possibili-
dade de harmonização de imagem. Funcionalidades DICOM Send e DICOM Print e worklist com 
registro de paciente de forma automática via RIS/HIS e manual, gerenciamento dos dados e ima-
gens do paciente. Aquisição e pós-processamento: Seleção e pós-processamento de programa de 
órgão com seleção de parâmetros do gerador, parametrização do pré-processamento de imagens; 
Visualização de marcadores de imagem. Funções de processamento de imagens: rotação, inver-
são, zoom, janela, filtro, anotações. Documentação e arquivo, distribuição automática de dados 
configuráveis pelo usuário. Sistema/Software de compensação de densidades; Inversão positivo/
negativo; Medidas de distância e ângulo e cobb; Anotações sobre imagem; Colimação eletrônica.
Acompanha 02 (duas) Impressoras .......
Acompanha 01 (uma) impressora de filmes a laser.......
Leia-se:
Gerador microprocessado de alta frequência, potência nominal de pelo menos 50 KW, isto é, ca-
pacidade de exposição de 100KV com 500 mA por 0,1 seg conforme IEC, tensão variável de pelo 
menos 40 a 130 KV, com controle automático de exposição radiográfica (AEC). 
Corrente variável de pelo menos 600 mA, tempo mínimo de exposição: 0,002s a 6,3s, com mAs 
variável na faixa de 0,250 mAs a 576 mAs ou maior. 
Alimentação 380/400 Volts trifásico - 60 HZ. Tubo de raios-x com foco fino de 0,6 mm, foco grosso 
de 1,2 mm, potência do tubo em foco fino/foco grosso de 30/50 KW aproximadamente. 
Capacidade térmica do anodo de 200 KHU; 
Anodo de alta rotação, mínimo 9000 RPM com interruptor de segurança térmica. 
Estativa porta emissor, coluna com deslocamento longitudinal de no mínimo 250 cm, rotação do 
tubo sobre eixo horizontal e vertical de +/- 90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus. 
Diafragma luminoso com colimação manual ou automática. 
Sistema de freios eletromagnéticos. 
Mesa Bucky com ajuste de altura e tampo flutuante montada no chão com acesso livre ao paciente 
por todos os lados, com dimensões de 210 X 80 cm aproximadamente, deslocamento longitudi-
nal mínimo de 80 cm e deslocamento lateral transversal 20 cm aproximadamente, sistemas de 
freios eletromagnéticos, grade antidifusora do Bucky, peso suportado de no mínimo 150 Kg, porta 
detector com bandeja simetricamente posicionada embaixo da mesa e alcance longitudinal de 
35cm. Buck.
 Mural deslocamento vertical de 120 cm chegando a 47 ou menos a partir do chão ao centro da 
imagem aproximadamente, dotado de sistema de freio mecânico ou eletromagnético. 
Grade antidifusora do Bucky tipo estacionária mínimo 70 lp/cm ou oscilante 40 lp/cm, cruz de 
localização/centralização impressa no tampo do Bucky, configurável para entrada de chassis pela 
direita e/ou esquerda. 
Distância foco-filme variável 100/150 cm ou 180 cm. Detector plano com dimensões aproximada-
mente 35 X 42 cm. 
Detector com cintilante de iodeto de Césio com fio ou sem fio (móvel), que possibilite exames na 
mesa, no Bucky .

Mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. 
Matriz ativa de aproximadamente 2800/2300 e 7 milhões de pixels, profundidade da imagem pós-
-processada de no mínimo 14 bits, tamanho máximo do pixel de 150 micrômetros. 
ESTAÇÃO DE TRABALHO CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no 
mínimo 18 polegadas, imagens radiográficas em formato DICOM 3.0, Software de aquisição e 
gerenciamento das imagens digitais.
Memória RAM de 2 GB. 
Armazenamento de pelo menos 5000 imagens no disco rígido. 
Possibilidade de harmonização de imagem.
Funcionalidades DICOM Send e DICOM Print e worklist com registro de paciente de forma automá-
tica via RIS/HIS e manual, gerenciamento dos dados e imagens do paciente. 
Aquisição e pós-processamento: Seleção e pós-processamento de programa de órgão com sele-
ção de parâmetros do gerador, parametrização do pré-processamento de imagens; Visualização 
de marcadores de imagem. 
Funções de processamento de imagens: rotação, inversão, zoom, janela, filtro, anotações. 
Documentação e arquivo, distribuição automática de dados configuráveis pelo usuário. Sistema/
Software de compensação de densidades; 
Inversão positivo/negativo; 
Medidas de distância e ângulo e cobb; 
Anotações sobre imagem; 
Colimação eletrônica.
RETIRA DO LOTE:
Acompanha 02 (duas) Impressoras .......
Acompanha 01 (uma) impressora de filmes a laser.......
Inclusão de dotação:
08002.10.3020061.1337
Reduzido: 1671 - 44.50.52.08.00
CADASTRO DE PROPOSTA: das 09:00hrs do dia 29/10/2018 às 11:00hrs do dia 30/10/2018
ABERTURA: 30/10/2018 HORÁRIO: 14:00
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário 
das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 ramal 1006 ou no site www.pontagros-
sa.pr.gov.br e www.bllcompras.org.br

Ponta Grossa, 05 de outubro de 2018.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Secretária Municipal de Saúde

______________________________________________________________________________
AVISO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 AFEPON
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte 
procedimento licitatório.
ONDE SE LÊ:
LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 112.572,00 (cento e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total.

1

CORDA VIDA – 12 MM: CORDA SEMI ESTÁTICA, COM 
TRANÇADO TRIPLO UTILIZADA PARA TRABALHOS EM 
ALTURA E RESGATE, CONFECCIONADA EM POLIAMI-
DA (NYLON) COM 12 MM DE DIÂMETRO. RESISTENTE 
A TRAÇÃO DE 2.500 KG, COM CAPA TRANÇADA 
PARA PROTEÇÃO E ABRASÃO. CARGA DE RUPTURA 
MÍNIMA DE 20 KN. 
A CORDA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA 
NR18. REFERÊNCIA: PLASMÓDIA OU OUTRO DE 
IGUAL CARACTERÍSTICA TÉCNICA OU SUPERIOR.

M 300 375,24 112.572,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 123.264,21 (cento e vinte e três mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos)
1. ABERTURA: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 15h00m do dia 11/10/2018 às 09h00m do dia 15/10/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h05m do dia 15/10/2018.
LEIA-SE:
LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 1.125,00 (Hum mil, cento e vinte e cinco reais)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1

CORDA VIDA – 12 MM: CORDA SEMI ESTÁTICA, COM 
TRANÇADO TRIPLO UTILIZADA PARA TRABALHOS EM 
ALTURA E RESGATE, CONFECCIONADA EM POLIAMI-
DA (NYLON) COM 12 MM DE DIÂMETRO. RESISTENTE 
A TRAÇÃO DE 2.500 KG, COM CAPA TRANÇADA PARA 
PROTEÇÃO E ABRASÃO. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA 
DE 20 KN. 
A CORDA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA 
NR18. REFERÊNCIA: PLASMÓDIA OU OUTRO DE 
IGUAL CARACTERÍSTICA TÉCNICA OU SUPERIOR.

M 300 3,75 1.125,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 11.817,21 (onze mil, oitocentos e dezessete 
reais e um centavo)
1. ABERTURA: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 15h00m do dia 25/10/2018 às 09h00m do dia 26/10/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h05m do dia 26/10/2018.
Mantidas as demais condições.

Ponta Grossa, 09/10/2018
João Ildo Niedzwiedki

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

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 Eletrônica nº 293 / 2018
Data: 24/10/18
Horário: 10 :00horas
Objeto:  Aquisição de Gêneros Alimentícios (Leite) para comercialização nas unidades do 
Mercado da Família, com as características descritas no Edital.

Valor máximo: R$ 35.769,60 (Trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e ses-
senta centavos).
Dotação Orçamentária: 
06.004.23.692.0132.2.059.3.3.90.30.07.99. - 18 - MATERIAL DE CONSUMO - 0799 - 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/
fax (042) 3220-1000  Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

IVONEI AFONSO VIEIRA
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 292/2018 
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 25 de outubro de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de gêneros alimentícios(frango e derivados) para comercialização nas unidades do 
Programa Mercado da Família. Valor Máximo: R$ 222.310,00(duzentos e vinte e dois mil, trezentos 
e dez reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2018
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
______________________________________________________________________________

PREGÃO N° 254/2018
RECORRENTES: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA – 96.216.429/0011-61
SILVANA DE FÁTIMA KUHN  - 04.668.887/0001-41
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Protocolado: 2610221/2018 e 2610440/2018

Relatório
Trata-se de pedido de recurso administrativo interposto por Bandolin Fornecimento de Refeições 
Ltda, sob o protocolado 2610221/18 e por Silvana Fátima Kuhn sob o protocolado 2610440/18, 
ambos os recursos  requerem a inabilitação da empresa 1ª colocada no certame Hugo Vassoler 
de Brito Lanches Eireli. 
A recorrente Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda -  solicita a inabilitação da primeira 
classificada discorrendo o seguinte: apresentou referente a habilitação jurídica documento que 
não há como comprovar a identidade e assinatura do proprietário e contador (alínea a). Também 
quanto ao documento  da alínea “c” a certidão apresentada é ilegível, desrespeitando o estipulado 
no subitem 1.4 do edital “Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial 
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a)/Equipe de Apoio, mediante 
conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-
simile). As cópias deverão serapresentadas perfeitamente legíveis.” 
Também quanto a inscrição no CNPJ apresentou certidão emitida em 27/06/18 portanto superior 
a 60 dias; 
O ramo de atividade seja compatível  com o objeto licitatório e nesse caso em nada se assemelha 
ao objeto do certame, segundo a recorrente. 
Quanto a qualificação econômica-financeira a certidão apresentada é ilegível e cortada impedindo 
sua análise. Referente ao item 1.3 alínea “e” a declaração que exige reconhecimento de firma não 
foi atendida. 
A recorrente Silvana de Fátima Kuhn – solicita a inabilitação da primeira classificada discorrendo 
o seguite  a primeira colocada não atendeu a totalidade dos requisitos  do edital. A certidão 
simplificada foi anexada ilegível (item 1.4 anexo 2), também a declaração de faturamento em 
desconformidade com o edital (1.3) não apresenta  os valores mensais  de faturamento e nem 
reconhece  firma do sócio e contador. Continua a recorrente que a sra. Pregoeira não pode agir 
de maneira discricionária . 
A senhora pregoeira, manifestou-se  da seguinte forma “Segue os documentos anexados na BLL 
pela empresa vencedora para análise, consegui analisar sem dificuldade relatada. CNPJ anexado 
com mais de 60 dias de emissão – doc. Fiscal-ME abri prazo para apresentação  do válido o que 
foi enviado como segue o anexo. Obs. Faturamento da empresa na declaração ME, justificado pelo 
balanço , declaração e contrato social com data de abertura de 05/06/18.” 
O recurso seguiu para  a Procuradoria Geral do Município, afim de ter sua análise jurídica, em 
cota de 04 de outubro (verso fl 08) foi emitido parecer jurídico, onde a procuradora municipal à 
luz dos fatos narrados no presente recurso, seja as alegações das recorrentes, os documentos 
e declarações juntados via eletrônica, a manifestação da pregoeira, orientou pelo correto agir da 
pregoeira e indeferimento das razões de recurso.

Fundamentação
Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe foi re-
gularmente instaurado, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da 
Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 
Também quantos as alegações das recorrentes tenho a dizer que o proceder da sra. Pregoeira 
foi correto, a inscrição do CNPJ foi anexado após exigência da pregoeira, em decorrência desse 
documento compor a documentação fiscal, tendo previsão legal para ser corrigido a documentação, 
quanto a faturamento balanço, contrato social e declaração de ME vêm auxiliar a decisão da 
pregoeira, evitando a inabilitação da empresa. Não vislumbro também a total incompatibilidade 
do objeto societário da empresa com o objeto do certame – fornecimento de refeições prontas 
– Relativo quanto a alegação de uma impugnante de que a 1ª colocada executará os serviços 
através de filial e não da matriz que participou do certame, através de cópia de contrato de locação 
apresentado pela empresa (fls 261 a 280) observamos que o CNPJ é o mesmo da licitante/
participante, portanto não vislumbro esse problema, por todo o exposto verificamos que o  proceder 
da pregoeira foi correto, atendendo ao edital e ao mesmo tempo não excedendo no rigor formalista, 
conforme discorre o parecer jurídico “...pois o excesso de rigor  ao decidir pela desclassificação 
poderá ensejar nulidade dessa decisão, por afrontar o princípio da razoabilidade...”  , 

Dispositivo
Diante de todos os fatos trazidos, com fundamento na manifestação da pregoeira, do parecer 
jurídico (cota de 04/10) decido pela manutenção da decisão tomada pela senhora pregoeira e 
indeferido os presentes recursos administrativos, por entender que não houve descumprimento 
aos  termos editalícios.  
Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a lei. 

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT´ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 291/2018
Minuta: 407/2018
PROC:  514/2018
EMISSÃO: 09 de outubro de 2018
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria nº 
16.652/2018, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indica-
dos fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo Menor 
preço – Global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 8220/2014, Decreto Municipal 445/2005, Decreto 
Municipal 8.490/2014, Lei Municipal nº 8.056/2005, Lei Municipal 8393/2005, Decreto Municipal 
nº 2155/2008, Decreto Municipal 140/2003 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei complementar 
123/2006 e suas alterações em especial a  Lei complementar 147/2014 e Lei Municipal 12222/2015 
e  Lei nº 8.078, de 1990 do Código de Defesa do Consumidor.
OBS: EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AM-
BOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/20016, LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI MUNICIPAL 
12.222/2015.
TIPO: Menor preço – Global
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 24/10/2018 das 08:00 às 09:00 horas

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 24 de outubro de 2018 às 10:00 horas
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950
Pregoeiro(a):  Beatriz Vieira
E-mail:  biavieira-decom2016@outlook.com
Telefone: (42) 32201000  

1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto Aquisição de motocicletas a serem utilizados 
na Implantação da Patrulha Maria da Penha  pela Guarda Municipal, o qual será adquirido 
com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, oriundos do Convênio 
nº 853906/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Justiça destinado 
através da Emenda Parlamentar proposta nº 17349/2017.
O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). 
1.1. DOCUMENTOS ANEXOS:
Os documentos relativos à habilitação, solicitados, deverão ser ANEXADOS na página da 
BLL, em local próprio para documentos, para que se evite a desclassificação por identifi-
cação.
Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão.
1.2 As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECI-
MENTO e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho.
Compõem este Edital os Anexos:
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR
ANEXO 04 – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL
ANEXO 05 – DECLARAÇÕES DE (inidoneidade, fatos impeditivos, não emprega menor, respon-
sabilidade, que não integra seu corpos social empregado público).
ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE ME/EPP
ANEXO 07 – TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

2    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através 
do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões. 
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, deno-
minado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para 
o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões (www.
bll.org.br).

3 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
3.1     O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1 Poderão participar desta Licitação somente as microempresas e empresas de pequeno porte 
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos res-
pectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto `a documenta-
ção, constantes deste Edital e seus anexos. 
4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documenta-
ção por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
4.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que 
esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 
recebimento das propostas.
4.6  O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu 
operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no 
pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO 04);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões 
(ANEXO 04) 
c) Ficha técnica descritiva, anexo 05, com todas as especificações do produto objeto da licitação 
em conformidade com os ANEXO 01 e 03, Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição 
da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. “A empresa 
participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao per-
centual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da 
BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, anexo 04.

5 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1    O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, 
em especial, as seguintes atribuições:
a)  Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)  Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)    Abrir as propostas de preços;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) Elaborar a ata da sessão;
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação.
credenciamento NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
5.2      As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do   instru-
mento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente cre-
denciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
5.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou atra-
vés de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 
de senha privativa.
5.5  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bol-
sa De Licitações e Leilões.
5.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
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transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Lici-
tações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros.
5.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
participação:
5.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subse-
quente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecido.  
5.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pú-
blica do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobser-
vância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
5.10  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, 
ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
abertura DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.11  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na 
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o (a) Pregoeiro 
(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.
5.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediata-
mente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.13  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido ante-
riormente registrado no sistema.
5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.
5.15  As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital 
(REFERENTE AO VALOR ESTABELECIDO) e não havendo lances com valores iguais ou 
inferiores, serão desclassificados.
5.16  Fica a critério do (a) pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados 
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
5.17  Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
5.18  No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pre-
gão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a 
recepção dos lances, retornando o (a) Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, 
sem prejuízos dos atos realizados. 
5.19  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na 
Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos opera-
dores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data 
e hora da reabertura da sessão.
5.20  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem 
novos lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO)
5.20.1  Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor 
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em 
uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 
5.21  Facultativamente, o (a) Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminha-
mento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta 
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o ven-
cedor, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente 
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, 
bem como decidir sobre sua aceitação.
5.22  O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo (a) pregoeiro (a) acerca 
da aceitação do lance de menor valor.
5.23  Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 02 deste Edital, deverão anexa-
dos em local próprio na BLL
5.24  Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados 
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa: 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950 (Centro).
Pregoeiro(a):  Beatriz Vieira
Email: biavieira-decom2016@outlook.com
5.25  A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até 
o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.24. 
5.26  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima esta-
belecido, acarretará nas sanções previstas no item 11, deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) 
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
5.27  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, veri-
ficando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 
etapa poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
5.28  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação.
5.29  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

6   PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por 
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.2  No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no cam-
po próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme a 
ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações con-
tendo as especificações e marcas dos serviços e/ou produtos neste campo, implicará na desclas-
sificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 e 03. 
6.3  A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública 
o Pregão.
6.4 É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA 
FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.  Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

7  PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
7.1  A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a) , a Proposta de Preços escrita, com o(s) 
valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 
última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, 

número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 5.24, deste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter: 
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou des-
tacados; também deverão estar inclusos todos os demais custos e despesas e encargos inerentes 
ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das 
propostas virtuais;
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas 
que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01 e 03, 
deste Edital e;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
7.2  O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no 
endereço indicado no Anexo 01;
7.3  Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor 
preço – Global;
7.4  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legis-
lação em vigor.

8   CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.1  Para julgamento será adotado o critério de Menor preço – Global, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 
demais condições definidas neste Edital.
8.2     O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo (a) Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.3  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
8.4  Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.
8.5 De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.

9  HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02. 

10  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1   Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/
ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente.
10.2   Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessa-
do poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
10.3   O (A) pregoeiro (a) emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo 
aos encaminhamentos necessários.
10.4  Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do (a) Pregoeiro (a) 
poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese 
das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os inte-
ressados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
10.5  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de re-
curso.
10.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
10.7 Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo.
10.8  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de apro-
veitamento.
As Impugnações, Esclarecimentos e Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via 
original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de PONTA GROSSA, no endereço: 
Av. Visconde de Taunay, 950 Bairro Ronda, CEP 84051-000, setor de protocolo , andar térreo - di-
recionada ao DECOM, Departamento de Compras, esta via deverá estar em papel timbrado com 
o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser 
anexada no processo- Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia  
por e-mail  ( e-mail do pregoeiro indicado na pg 01 do edital ) para que seja possível a publicação 
on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.

11  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 
legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em harmonia com 
o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em 
dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução 
total do objeto, Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado sem prejuízo das outras 
sanções cabíveis;
e) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita 
pela Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo esta-
belecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;
A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial.
f) O licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração 
falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, 
descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ain-
da, ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de 
Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal 
n° 8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.
11.1.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 
vista ao processo.

12  FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO
12.1 PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
  Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada, através da devida 
nota de empenho, para no prazo de 30 dias  dias, entregar o objeto desta licitação, para todos os 
(ITENS/LOTES) sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no item 11, deste Edital.
12.2  O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, 
podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às 
condições de recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes do anexo 05 deste edital, e 
deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus 
para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com 
a legislação vigente.
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13  PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, O pagamento será efetuado com verba destinada pela SENASP/
FNSP, em até 30 dias, conforme normas do departamento de compras e departamento financeiro 
descritas no edital, após o lançamento para liquidação no sistema SICONV, dos dados e docu-
mentação, incluindo a Nota Fiscal com o aceite dos fiscais do contrato através de OBTV, pelo 
Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-Pr. 
No momento da liquidação do contrato, a contratada deverá apresentar certidões negativas de 
débitos junto ao INSS, FGTS e Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal.
13.1  Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigi-
dos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em 
observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, e 55, inciso III, da Lei Federal nº’ 
8.666, de 1993, com suas alterações posteriores, ficando suspensos por 01 (um) ano quaisquer 
reajustes de preços.

14  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1  Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação: 
16.003.06.182.0034.1.146.4.4.90.52.00.00. - 979 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE
16.003.06.182.0034.1.146.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE

15  DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1  A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Mu-
nicipal de Ponta Grossa revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação me-
diante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 
da licitação. O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
15.2  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 
do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.3  É facultado ao Pregoeiro (a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
15.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta.
15.6  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.
15.7  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município.
15.8  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.
15.9 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assu-
midas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega 
dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
15.10  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado 
o (a) Pregoeiro (a).
15.11  O (A) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 12:00 
às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Ponta Gros-
sa, Estado do Paraná, à Av. Visconde de Taunay, 950 (Ronda), para melhores esclarecimentos.
15.12  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
15.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
(a) Pregoeiro (a) em contrário.
15.14  O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ R$ 77.000,00 (setenta e sete mil 
reais). 
15.15  Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), nos termos da le-
gislação pertinente.
15.16  As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que 
se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento 
do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada. 
15.17  Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, 
em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações 
da Lei nº 8.883/94.
15.18 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornece-
dores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o proces-
so de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer decla-
rações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção 
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, me-
diante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permi-
tirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local 
de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2018.

ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO
Secretário Municipal de Cidadania e Segurança

ANEXO 01
OBS: EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e 
MICRO EMPREEENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINAS NO ARTIGO 3º E ARTIGO 18º AM-
BOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/20016 E LEI COMPLEMENTAR 147/2014.
OBJETO / JUSTIFICATIVA: 
O presente Pregão tem por objeto Aquisição de motocicletas a serem utilizados na Implanta-
ção da Patrulha Maria da Penha  pela Guarda Municipal, o qual será adquirido com recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, oriundos do Convênio nº 853906/2017, 
firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Justiça destinado através da Emenda 
Parlamentar proposta nº 17349/2017. conforme condições e especificações constantes no Edi-
tal e neste Termo de Referência. Em caso de divergência existente entre as especificações dos 
itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, 
prevalecerão as últimas.
PREGÃO ELETRONICO Nº 291/2018
Minuta: 407/2018
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 77.000,00 (setenta e sete mil reais)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1

MOTOCICLETA 0 KM, ano/modelo na versão mais 
atualizada da data do pregão, na cor branca, MODELO 
ON-OFF ROAD, no  mínimo 250 cilindradas combustível 
flex gasolina/etanol, injeção eletrônica, partida elétrica, 
suspensão dianteira: telescópica convencional traseira: 
mono amortecida com regulagem de pré-carga. Sistemas 
de Freios a disco, câmbio de 5 marchas. Painel digital 
equipado com conta-giros, hodômetro total de km rodados 
e parciais zeráveis, indicador de combustível sinalização 
conforme as normas do Contran; assistência técnica 
autorizada na cidade de Ponta Grossa; emplacado com 
licenciamento e seguro obrigatório quitado no exercício. 
Dotado de todos os equipamentos gerais  e de seguran-
ça, exigidos pelo Contran, bem como os de série não 
especificados. Com caixa tipo baú. TRANSFORMAÇÕES: 
Identificação visual por meio de plotagem/grafismo, no 
padrão da guarda municipal de Ponta Grossa, de acordo 
com  layout apresentado pela instituição e adesivos do 
Governo Federal com logo e número do convênio (modelo 
a ser fornecido pela SMCSP). Sinalizadores luminosos de 
led, strobo e sirene eletrônica.

UN 4 19.250,00 77.000,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)

PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PATRULHA 
MARIA DA PENHA GUARDA MUNICIPAL

1. FINALIDADE:
Destina-se o presente projeto básico a promover a Aquisição de motocicletas a serem utilizados 
na Implantação da Patrulha Maria da Penha  pela Guarda Municipal, o qual será adquirido com re-
cursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, oriundos do Convênio nº 853906/2017, 
firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Justiça destinado através da Emenda Parla-
mentar proposta nº 17349/2017.

2. JUSTIFICATIVA:
Implantar a Patrulha Maria da Penha, que será executada e coordenada pela Guarda Municipal 
que empregará seus profissionais técnicos e capacitados para o Projeto atendendo diuturnamente 
com equipes em três turnos de escalas alternadas, fechando 24 horas de cobertura às solicitações 
das vítimas, para tanto é necessária a aquisição de equipamentos que venham a viabilizar estes 
atendimentos como, viaturas caracterizadas para patrulhamento ostensivo/preventivo, o transporte 
de agressores, apoio às vitimas e equipe técnica, os quais, após aquisição, serão usados pelos 
guardas municipais diretamente ligados à Patrulha Maria da Penha. Diante do exposto, a aqui-
sição de todos os bens é de vital importância para o atendimento das demandas de ocorrências 
desta natureza. Equipar os guardas municipais e estruturar a Patrulha, ampliando a assertividade 
das ações de prevenção, dando continuidade nas implantações de políticas públicas voltadas às 
mulheres em situação de risco e suas famílias envolvidas e assistidas pelo projeto mostra a im-
portância do desenvolvimento de projeto/proposta que contemplem este público. As mulheres em 
situação de risco e vitimas de violência doméstica será nosso público alvo direto contemplado e 
principal beneficiada, por procura espontânea ou que a equipe identificar através de denuncias ou 
através de relatos familiares, residentes em Ponta Grossa e Distritos. Essa licitação está sendo 
REABERTA, pois o PREGÃO N° 164/2018, no LOTE 2, NÃO HOUVE PARTICIPAÇÃO DE EM-
PRESA INTERESSADA, sendo assim seu resultado final foi DESERTO.

3.PRAZO DE RETIRADA E ENTREGA:
3.1 - As empresas vencedoras deverão entregar os equipamentos que atendam rigorosamente as 
especificações constantes de sua proposta, respeitando o solicitado no Edital;
3.2 – Os equipamentos serão entregues em no máximo 30 (trinta) dias após homologação da 
licitação em condições de teste de funcionamento e isento de defeitos de fabricação.
3.3 -  Os veículos e motocicletas terão o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para serem entre-
gues, com as adaptações descritas no edital;
3.4 - Se após o teste de funcionamento, os bens apresentarem qualquer problema, a empresa 
responsável pelo bem, deverá substituí-lo por outro, novo, nas mesmas especificações constantes 
nos termos da licitação, no prazo de no máximo 05 (cinco) dias.

4. PAGAMENTO:
4.1 - O pagamento será efetuado com verba destinada pela SENASP/FNSP, em até 30 dias, con-
forme normas do departamento de compras e departamento financeiro descritas no edital, após 
o lançamento para liquidação no sistema SICONV, dos dados e documentação, incluindo a Nota 
Fiscal com o aceite dos fiscais do contrato através de OBTV, pelo Departamento Financeiro da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-Pr. 

5. ESPECIFICAÇÕES E VALORES:
5.1 -  O valor máximo total para aquisição dos bens constantes deste Projeto Básico é de R$ 
77.000,00 (Setenta e sete mil reais), valor já pré-aprovado em projeto federal, devendo seguir 
os valores médios e as especificações conforme abaixo;
5.1.2 – O pagamento será feito através da dotação orçamentária informados pelo Departamento de 
Orçamento e Programação – 16.003.06.182.0034.1.146.4.4.90.52.00.00. - 979 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE, valor de R$ 77.000,00.
Item Descrição do Material/Serviço QTD. Unid. Unitário Total
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Motocicleta 0 km, ano/modelo na versão mais atualizada da da-
ta do pregão, na cor branca, MODELO ON-OFF ROAD, no 
mínimo 250 cilindradas combustível flex gasolina/etanol, 
injeção eletrônica, partida elétrica, suspensão dianteira: teles-
cópica convencional traseira: mono amortecida com regula-
gem de pré-carga. Sistemas de Freios a disco, câmbio de
5 marchas. Painel digital equipado com conta-giros, hodô-
metro total de km rodados e parciais zeráveis, indicador de
combustível sinalização conforme as normas do Contran;
assistência técnica autorizada na cidade de Ponta Grossa;
emplacado com licenciamento e seguro obrigatório quitado
no exercício. Dotado de todos os equipamentos gerais 
e de segurança, exigidos pelo Contran, bem como os de
série não especificados. Com caixa tipo baú. TRANSFORMA-
ÇÕES: Identificação visual por meio de plotagem/grafismo, no 
padrão da guarda municipal de Ponta Grossa, de acordo com 
layout apresentado pela instituição e adesivos do Governo
Federal com logo e número do convênio (modelo a ser forne-
cido pela SMCSP). Sinalizadores luminosos de led, strobo
e sirene eletrônica.

04 un R$ 19.250,00 R$ 77.000,00

TOTAL: R$ 77.000,00

6.  PRAZO DE GARANTIA
6.1 - A garantia exigida de fábrica para as motocicletas e demais equipamentos será de no mínimo 
12 (doze) meses, contado da data da entrega.

7. DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - A fiscalização e conferência dos bens no ato de entrega, será realizada pelo Comandante da 
Guarda Municipal, Sr. GM Edson Witek matrícula 1002616 residente  a Rua João Ceci Filho 3871 
- Rio Verde, CPF 670.043.269-34, GM Jacir Alexandre Mocelin matrícula 1002629, residente Rua 
Pinus nº  226 - Santa Paula, CPF 005.712.399-35 e pela servidora Liliane Chociai, matricula 17419, 
residente a Rua José Bonifácio 883, Centro, CPF 835.279.749-20.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. - A empresa vencedora deverá apresentar certificado, declaração ou discriminação na Nota 
Fiscal da garantia dos veículos adquiridos sendo no mínimo o prazo estipulado no item 6.1 ou 
aquele acima do estipulado que for oferecido pela empresa.
8.2 - Dentre os critérios de habilitação na licitação exige-se que a empresa participante tenha 
assistência técnica autorizada na de cidade de Ponta Grossa, evitando transtornos futuros de des-
locamento gerando ônus para o município e demora no atendimento no deslocamento para outras 
cidades a fim de realizar as revisões dentro do prazo de garantia. 
8.3 - Os veículos, motocicletas e demais equipamentos deverão ser entregues pela empresa con-
tratada, no endereço: Rua: Freud, 129 – Maria Otília – Sede da Guarda Municipal para o teste de 
funcionamento. 
8.4. - Para a aquisição dos bens aqui descritos, serão utilizados os valores médios já pré-aprova-
dos e assinados no projeto original pelo Governo Federal em 2017, do Termo de Referência, do 
Plano de Trabalho e da Pesquisa Mercadológica, 
a) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar 
nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.
b) O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93, Lei 
Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008.
c) As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se 
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do 
contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada. 

ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 291/2018

Minuta: 407/2018
1 HABILITAÇÃO
0.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
Os documentos de habilitação, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório compe-
tente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do 
Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na 
data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de 
Taunay, 950 (PR), CEP: 84051-000, aos cuidados do Pregoeiro responsável, observando o prazo 
de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão e que foram anexados 
na BLL.
DOCUMENTOS ANEXADOS:
Os documentos relativos à habilitação, solicitados, deverão ser ANEXADOS na página da 
BLL, em local próprio para documentos, para que se evite a desclassificação por identifi-
cação.
Obs. Esses documentos só estarão disponíveis após o encerramento da disputa do Pregão.
0.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.1     Habilitação Jurídica
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;
b) CNPJ com distinção MEI/ME ou EPP
c) Certidão da Junta Comercial ME/EPP/MEI (com data de emissão e validade,  expressa no 
documento)
1.0.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  (com data de emissão 
e validade,  expressa no documento)
b) Prova de inscrição no CNPJ, com distinção de ME ou EPP; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal e também com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Pro-
curadoria da Fazenda Nacional;
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente;
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente;
e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser 
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);
g)  Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);
h)   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-
sentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 
2011).www.tst.gov.br
Na falta de validade expressa nos documentos de habilitação, ter-se-ão como válidos pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias de sua emissão
1,2,3 Habilitação Técnica: (qdo houver)
Dentre os critérios de habilitação na licitação exige-se que a empresa participante tenha assistên-
cia técnica autorizada na de cidade de Ponta Grossa, evitando transtornos futuros de deslocamen-
to gerando ônus para o município e demora no atendimento no deslocamento para outras cidades 
a fim de realizar as revisões dentro do prazo de garantia. 
1.2.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida pelo Cartório Dis-
tribuidor da  da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.
a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada 
certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.
1.2.4 Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, con-
forme modelo do anexo 6;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas 

cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 
de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou mem-
bro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III 
da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.  
Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 
(sessenta) dias de sua emissão.
1.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia 
simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, 
não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac-simile). As cópias deverão 
ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento.
1.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação. 
1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ 
e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, 
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a 
Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 
1.9 Por ocasião desta licitação exclusiva para MICRO EMPRESA/EPP, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição fiscal.
1.10      Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme § 1º do Artigo 43 da 
Lei 147/2014.
1.11   A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Adminis-
tração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.
1.12 É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.

ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 291/2018

Minuta: 407/2018
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para aquisição/prestação de serviços – OBJETO DA PRESENTE 
licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº Minuta: 407/2018 acatando todas as estipulações con-
signadas no respectivo Edital e seus anexos.
1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE:  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2 PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)
Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Total

TOTAL Total Geral dos Itens

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

3 CONDIÇÕES GERAIS
3.1   A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente   
licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens conforme fabricante e Lei 8078/90 
do Código de Defesa do Consumidor, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Con-
tratante. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
local e data
NOME E assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Obs: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.

ANEXO 04
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES  
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento Bairro:
Cidade: UF
CEP: CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG
Telefone comercial: Fax:
Celular: E-mail:
Representante legal:
Cargo: Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2.  São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar;
ii.  observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara 
ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
I; e
v. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3.  O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamen-
to de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de 
Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 
4.  O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
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Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.   
5.  (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga 
plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de 
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
 i.   declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
 ii.   apresentar lance de preço;
 iii.  apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
 iv.  solicitar informações via sistema eletrônico;
 v.   interpor recursos contra atos do pregoeiro;
 vi.  apresentar e retirar documentos;
 vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
 viii. assinar documentos relativos às propostas;
 ix.  emitir e firmar o fechamento da operação; e
 x.  praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, 
que   não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:

6.  O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilida-
des assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 

Local e data: 

Assinatura:_____________________________________________________________
(Reconhecer firma em cartório)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:

CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

2 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

3 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:
i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii.o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicita-
ção escrita de seu titular ou do Licitante;
iii.a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no 
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.  

Local e data: 

Responsável: __________________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)

 ANEXO 05
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2018

Minuta: 407/2018

_____________________________________________________________________________
(Nome da Empresa)

_____________________________________________________________________________
CNPJ/MF 

_____________________________________________________________________________
Sediada (Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico nº Minuta: 407/2018 instaurada pela Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habi-
litação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências pos-
teriores.
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezes-
seis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Minuta: 407/2018 da 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que a empresa ______________________________tomou 
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a 
cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade Pregão Minuta: 407/2018, instaurada pelo Município de Ponta Grossa, que nenhum 
servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, 
integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.
Por ser verdade, firmamos o presente.
_____________________________________________________________________________

Data 

_____________________________________________________________________________
Local

_____________________________________________________________________________
Nome do declarante

_____________________________________________________________________________
RG

_____________________________________________________________________________
CPF

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE ME/EPP
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FA-
TURAMENTO
Razão Social: _________________________________________________________________
CNPJ/MF: ___________________________________________________________________
 Endereço completo: ____________________________________________________________
Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, 
que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.
Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento 
mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que 
vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador 
(exceto para Microempreendedor Individual).
Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 
órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 
enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 
responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 
legislações pertinentes.
Faturamento R$ Faturamento R$
Janeiro/2017 Janeiro/2018
Fevereiro/2017 Fevereiro/2018
Março/2017 Março/2018
Abril/2017 Abril/2018
Maio/2017 Maio/2018
Junho/2017 Junho/2018
Julho/2017 Julho/2018
Agosto/2017 Agosto/2018
Setembro/2017 Setembro/2018
Outubro/2017 Outubro/2018
Novembro/2017 Novembro/2018
Dezembro/2017 Dezembro/2018
Acumulado/2017 Acumulado/2018

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.
Local e data 
Sócio proprietário:   Contador da ME/EPP:
___________________________________   _______________________________________
CPF do declarante  CRC do declarante   ;

ANEXO 07
CONTRATO Nº ____/__
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA E ______________________.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP 84051-900, inscrito no CNPJ 
sob o n° 76.175.884/0001-87, neste ato representado de acordo com o Decreto Municipal n° 7.592 
de 22/07/2013, pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública, o Sr. ARY FERNAN-
DO GUIMARÃES LOVATO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.080.559-3 SSP/PR  
e inscrita no CPF-MF sob o nº 503.589.449-53, residente e domiciliada na Rua Balduino Taques, 
nº 1.020, Cep 84010-050, nesta cidade e comarca; e,
 
CONTRATADA:       _____________________________ pessoa jurídica de direito priva-
do, estabelecida na Rua ______________________________________, na cidade de ___
_______________________________, CEP____________, fone ____________inscrita no 
CNPJ sob o n° _________________________, representada pelo Sr. _________________
_______________, portador da Cédula de Identidade RG sob nº____________ e do  CPF/MF 
_____________________, residente e domiciliado na cidade de __________________________, 
sito à Rua____________ CEP_________, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, 
acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de Aquisição de 4 (quatro) motocicletas a serem 
utilizados na Implantação da Patrulha Maria da Penha  pela Guarda Municipal, a ser realizado 
em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação 
sob modalidade ............. nº _____, de ----------, devidamente homologada,  pelo CONTRATANTE, 
conforme consta dos protocolados municipais números_____ e 2430292/2018, regendo-se pela 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições 
do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO
A CONTRATADA deverá fornecer o objeto, consoante descrição no anexo I.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço total para o presente ajuste é de R$ ________, constante da proposta vencedora da 
licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 1600
3.0618200341.146/4490525200. Código Reduzido nº 1207, 1579.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento do presente contrato será efetuado em 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, 
mediante requerimento protocolado, com cópia do contrato e visto do fiscal, cópia do contrato.
O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela 
fiscalização. A nota fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompa-
nhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a 
periodicidade de exigência dos documentos:
a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
c) A Certidão Negativa Municipal.
d) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
O prazo para o fornecimento do material do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, o prazo de vigência é o prazo de garantia 
serão de 12 (doze) meses, e deverá ser entregue de acordo com o edital, a proposta vencedora da 
licitação e as cláusulas deste instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do edital, será recebido: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a espe-
cificação; e
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente acei-
tação.
CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos direitos
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas 
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
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2. Das obrigações
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o material de acordo com as especificações no edital de licitação;
b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Traba-
lho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais;
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em espe-
cial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; e,
e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
contrato.
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; 
e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE 
na forma que a mesma determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A fiscalização ficará a cargo dos servidores Edson Witek, portador da Cédula de Identidade RG sob 
nº 41755563  SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 670.043.269-34, residente e domiciliado à Rua 
João Cecy Filho, nº 3871 Cep 84100-000, Ponta Gross, Paraná, JACIR ALEXANDRE MOCELIN, 
inscrito no CPF/MF sob nº 005.712.399-35, residente e domiciliado sito à  Rua AV. Visconde de 
Taunay, 950, Ronda, CEP: 84.051-900, Ponta Grossa, PR e Liliane Chociai, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 835.279.749-20, residente e domiciliada à Rua José Bonifácio, nº 883,  Centro, Ponta 
Grossa/Paraná.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de resci-
são, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal n° 8393, de 29 de dezembro de 
2005 e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para prestação do serviço;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
d) Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita 
pela Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação;
Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 
pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EFICÁCIA
O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial 
do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será através de prepostos.
Ao preposto da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do contrato.
Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão a ordens e orientações emanadas pela 
mesma.
Da fraude e da corrupção:
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornece-
dores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer van-
tagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o pro-
cesso de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer de-
clarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção 
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, me-
diante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga 
de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permi-
tirá que o organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local 
de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 
execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o 
foro da Comarca de Ponta Grossa.
Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 
demais documentos vinculados ao presente.
Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 
presentes ao ato.
Ponta Grossa, 

CONTRATADA CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:
TAISA CARVALHO SUZANA GIOVANETTI

CPF/MF 073.619.219-06 CPF/MF 882.733.509-91

ANEXO I
CONTRATO Nº 

Item Descrição Unid Quant. Valor  Unit. 

1

MOTOCICLETA 0 KM, ano/modelo na versão mais atualizada, na cor branca, 
MODELO ON-OFF ROAD, no 
mínimo 250 cilindradas combustível flex gasolina/etanol, 
injeção eletrônica, partida elétrica, suspensão dianteira: telescópica convencional 
traseira: mono amortecida com regulagem de pré-carga. Sistemas de Freios a 
disco, câmbio de 5 marchas. Painel digital equipado com conta-giros, hodômetro 
total de km rodados e parciais zeráveis, indicador de combustível sinalização 
conforme as normas do Contran; assistência técnica autorizada na cidade de 
Ponta Grossa; emplacado com licenciamento e seguro obrigatório quitado, no 
exercício. Dotado de todos os equipamentos gerais e de segurança, exigidos 
pelo Contran, bem como os de série não especificados. Com caixa tipo baú. 
TRANSFORMAÇÕES: Identificação visual por meio de plotagem/grafismo, no 
padrão da guarda municipal de Ponta Grossa, de acordo com layout apresentado 
pela instituição e adesivos do Governo Federal com logo e número do convênio 
(modelo a ser fornecido pela SMCSP). Sinalizadores luminosos de led, strobo e 
sirene eletrônica.

UN 4

Local de Entrega: As motocicletas deverão ser entregues pela empresa contratada, no endereço: 
Rua: Freud, 129 – Maria Otília – Sede da Guarda Municipal para o teste de funcionamento. 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 180/2018
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 180/2018 – Processo nº 320/2018 – para Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços gráficos, para aquisição de 40.000(quaren-
ta mil ), formulários contínuo em 04  vias, na cor azul, papel E.copy (Nota fiscal de Produtor). 
realizado em 10/08/2018.
FORNECEDOR: VINICIUS RONCAGLIO - ME - CNPJ: 22.654.822/0001-29
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1 FORMULÁRIO contínuo (4000 jogos) em 04  
vias, na cor azul, papel E.copy (Nota fiscal de 
Produtor).

Propria 
Conf 

UND 40000 0,2500 10.000,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ponta Grossa/PR, 09 de outubro de 2018.

Beatriz Vieira
Pregoeira

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 275/2018

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 275/2018 – Processo nº 466/2018 
– para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZA-
ÇÃO HORIZONTAL DE PISTA DE CAMNHADA E CORRIDA, COM TINTA ACRÍLICA A BASE 
DE SOLVENTE CONFORME NORMA DA ABNT/NBR 11.862, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
MÁQUINAS AIRLESS NA COR VERMELHA COM FAIXAS NOS BORDOS NA COR BRANCA. 
COMPRIMENTO DA PISTA 3.100 M X 1M DE LARGURA. realizado em 25/09/2018:
FORNECEDOR: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA - CNPJ: 13.851.664/0001-06
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORI-
ZONTAL DE PISTA DE CAMNHADA E COR-
RIDA, COM TINTA ACRÍLICA A BASE DE 
SOLVENTE CONFORME NORMA DA ABNT/
NBR 11.862, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
MÁQUINAS AIRLESS NA COR VERMELHA 
COM FAIXAS NOS BORDOS NA COR BRAN-
CA. COMPRIMENTO DA PISTA 3.100 M X 1M 
DE LARGURA.

MM 
VIÁRIA SVÇ 1 25.740,0000 25.740,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 25.740,00 (vinte e cinco mil, setecentos e 
quarenta reais)

Ponta Grossa/PR, 08 de outubro de 2018.
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

RESULTADO PREGÃO ELETRONICO N.219/2018
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 219/2018 – Processo nº 378/2018 – para REGISTRO DE 
PREÇO, para aquisição de MEDICAMENTOS para atender a Secretaria Municipal de Saúde, 
do nosso Município realizado em 27/08/2018, nada havendo irregular, segue o resultado do pro-
cedimento, para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-
02
Valor Total do Fornecedor: R$1.850,50 (um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta cen-
tavos).
LOTE 13
Valor Total do Lote: R$119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Cinarizina 75 mg. Comprimido. NeoQuimica-Brain-
farma FLUXON CMP 1000 R$ 0,12 R$ 119,50

LOTE 18
Valor Total do Lote: R$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Digoxina 0,05 mg/ml. Elixir. Frasco 60 ml.
Prati Donaduzzi 
PRATI (GENE-

RICO)
FRC 100 R$ 7,35 R$ 735,00

LOTE 30
Valor Total do Lote: R$996,00 (novecentos e noventa e seis reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Manitol 20 %   solução injetável. Frasco 250 
ml. Sistema fechado

Fresenius Kabi 
Brasil Fresenius FRC 200 R$ 4,98 R$ 996,00

FORNECEDOR: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.746.444/0001-94
Valor Total do Fornecedor: R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
LOTE 33
Valor Total do Lote: R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Oxacilina Sódica 500 mg pó liofilizado para 
solução injetável. Frasco-ampola + solução 
diluente 5 ml. 

BLAUSIEGEL Oxa-
cilina SÃ³dica 500 
mg pÃ³ liofilizado 
para soluÃ§Ã£

F/A 25000 R$ 2,20 R$ 
55.000,00

FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - CNPJ: 44.734.671/0001-51
Valor Total do Fornecedor: R$116.470,00 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta reais).
LOTE 28
Valor Total do Lote: R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Levodopa 250 mg associado a Carbidopa 
25 mg. Comprimido

CRISTALIA/PARKI-
DOPA PARKIDOPA 

250MG + 25MG 
COMP.

CMP 100000 R$ 0,82 R$ 
82.000,00

LOTE 32
Valor Total do Lote: R$720,00 (setecentos e vinte reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
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1 Nalbufina cloridrato 10 mg/ml. Ampola 1ml.

CRISTALIA/
NUBAIN NUBAIN 
10MG/ML SOL INJ 

AMP 1ML

AMP 100 R$ 7,20 R$ 720,00

LOTE 36
Valor Total do Lote: R$15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Risperidona 1 mg. Comprimido
CRISTALIA/RISPE-
RIDON RISPERI-
DON 1MG COMP.

CMP 210000 R$ 0,08 R$ 
15.750,00

LOTE 37
Valor Total do Lote: R$18.000,00 (dezoito mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Risperidona 3 mg. Comprimido.
CRISTALIA/RISPE-
RIDON RISPERI-
DON 3MG COMP.

CMP 100000 R$ 0,18 R$ 
18.000,00

FORNECEDOR: DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
03.924.435/0001-10
Valor Total do Fornecedor: R$141.700,00 (cento e quarenta e um mil e setecentos reais).
LOTE 39
Valor Total do Lote: R$141.700,00 (cento e quarenta e um mil e setecentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sinvastatina 40mg. Comprimido.

EMS EMBALA-
GEM: 03 BLÃ�S-

TER COM 10 
UnidS.

CMP 1300000 R$ 0,11 R$ 
141.700,00

FORNECEDOR: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02
Valor Total do Fornecedor: R$35.370,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta reais).
LOTE 2
Valor Total do Lote: R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Alopurinol 100mg. Comprimido.

Prati Donaduzzi 
e Cia Ltda - Prati 
Donaduzzi - 200 

Alopurinol 100 MG 
Caixa C/600 Cp) 
(40 Blisters C/1

CMP 30000 R$ 0,04 R$ 
1.320,00

LOTE 17
Valor Total do Lote: R$8.100,00 (oito mil e cem reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Diazepan 5 mg/ml solução injetável. 
Ampola 2 ml.

Santisa Laboratorio 
Farmaceutico - 
Santisa - 2039  

Diazepam 5Mg/Ml 
Sol/Inj IM/IV Caixa 

C/ 100 F/A 2 M

AMP 15000 R$ 0,54 R$ 
8.100,00

LOTE 42
Valor Total do Lote: R$25.950,00 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sulfametoxazol 400mg + trimetropima 
80mg.  Comprimido.

Prati Donaduzzi 
e Cia Ltda - Prati 
Donaduzzi - 200 
Sulfametoxazol 
+ Trimetoprima 

400/80 Mg Caixa 
C/20

CMP 300000 R$ 0,09 R$ 
25.950,00

FORNECEDOR: ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - CNPJ: 21.013.392/0001-01
Valor Total do Fornecedor: R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: R$16.000,00 (dezesseis mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Água destilada estéril. Solução injetável. 
Ampola 5 ml.

SAMTEC MEDICA-
MENTO AMP 100000 R$ 0,16 R$ 

16.000,00
LOTE 15
Valor Total do Lote: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Cloreto de sódio 0,9%. Solução injetável. 
Frasco com abertura Twist Off. Frasco-am-
pola 10 ml

SAMTEC MEDICA-
MENTO F/A 25000 R$ 0,14 R$ 

3.500,00

FORNECEDOR: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO - CNPJ: 04.071.245/0001-60
Valor Total do Fornecedor: R$1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).
LOTE 40
Valor Total do Lote: R$1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sorbitol 70% + Laurilssulfato de sódio, 714 
mg/g + 7,70 mg/g, enema. Bisnaga 6,5 g.

EUROFARMA 
MINILAX BGA 500 R$ 3,76 R$ 

1.880,00
FORNECEDOR: MEDILAR IMP. DISTR.  PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.752.236/0001-23
Valor Total do Fornecedor: R$232.950,00 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
LOTE 16
Valor Total do Lote: R$7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Dexametasona 4 mg/ml solução injetável. 
Frasco-ampola 2,5 ml.  

FARMACE FAR-
MACE F/A 15000 R$ 0,53 R$ 

7.950,00
LOTE 31
Valor Total do Lote: R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Metformina 850mg. Comprimido PRATI  PRATI CMP 4500000 R$ 0,05 R$ 
225.000,00

FORNECEDOR: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA - CNPJ: 05.912.018/0001-83
Valor Total do Fornecedor: R$271.450,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: R$271.450,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Beclometasona dipropionato spray oral 
250 mcg/dose, frasco doseador com bocal 
aerogador. Frasco 200 doses.

CLENIL HFA 250 
CLENIL HFA FRC 5000 R$ 54,29 R$ 

271.450,00

FORNECEDOR: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 02.816.696/0001-54
Valor Total do Fornecedor: R$651.473,80 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e 
oitenta centavos).
LOTE 8
Valor Total do Lote: R$126.400,00 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Carbamazepina 200mg.  Comprimido. TEUTO CMP 1600000 R$ 0,08 R$ 
126.400,00

LOTE 10
Valor Total do Lote: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Cefalexina 50 mg/ml pó para suspensão 
oral. Frasco 60 ml + copo dosador TEUTO FRC 30000 R$ 5,00 R$ 

150.000,00
LOTE 14
Valor Total do Lote: R$41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Clonazepam 2mg. Comprimido. GEOLAB CMP 1000 R$ 0,04 R$ 41,40
LOTE 19
Valor Total do Lote: R$8.282,40 (oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola 20 ml.  HIPOLABOR AMP 2000 R$ 4,14 R$ 

8.282,40
LOTE 20
Valor Total do Lote: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Escopolamina butilbrometo 4 mg + dipirona 
sódica 500 mg/ml. Solução injetável.  
(Hioscina composta). Ampola 5 ml. 

FARMACE AMP 20000 R$ 1,20 R$ 
24.000,00

LOTE 27
Valor Total do Lote: R$178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Ibuprofeno 600 mg. Comprimido PRATI DONA-
DUZZI CMP 1500000 R$ 0,12 R$ 

178.500,00
LOTE 29
Valor Total do Lote: R$47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Loratadina 1 mg/ml. Xarope. Frasco 100 ml 
+ copo dosador MARIOL FRC 25000 R$ 1,90 R$ 

47.500,00
LOTE 34
Valor Total do Lote: R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Prednisolona 3mg/ml solução oral.  Frasco 
60 ml

PRATI DONA-
DUZZI FRC 20000 R$ 3,40 R$ 

68.000,00
LOTE 35
Valor Total do Lote: R$12.000,00 (doze mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Prometazina, cloridrato 25 mg/ml.  Solução 
injetável. Ampola 2 ml. SANVAL AMP 8000 R$ 1,50 R$ 

12.000,00
LOTE 41
Valor Total do Lote: R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sulfadiazina de prata 1% creme. Bisnaga 
30 gramas.  

PRATI DONA-
DUZZI BGA 5000 R$ 2,70 R$ 

13.500,00
LOTE 43
Valor Total do Lote: R$23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sulfato de Morfina 1 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola 2 ml. CRISTALIA AMP 5000 R$ 4,65 R$ 

23.250,00
FORNECEDOR: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98
Valor Total do Fornecedor: R$223.989,50 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: R$27.690,00 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Azitromicina 500 mg. Comprimido.
MEDQUÍMICA 100 

BLISTER X 03 
COMP.

CMP 60000 R$ 0,46 R$ 
27.690,00

LOTE 7
Valor Total do Lote: R$1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Captopril 25 mg. Comprimido. SANVAL HIPOTEN CMP 100000 R$ 0,02 R$ 
1.640,00

LOTE 9
Valor Total do Lote: R$2.917,50 (dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Carbonato de cálcio 500 mg.  Comprimido. VITAMED EFICAL 
CX 500 CPR CMP 75000 R$ 0,04 R$ 

2.917,50
LOTE 12
Valor Total do Lote: R$16.873,50 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Cetoprofeno 50 mg/ml solução injetável 
intramuscular. Ampola de 2 ml.

UNIÃƒO QUÃ�MI-
CA ARTRINID AMP 15000 R$ 1,12 R$ 

16.873,50
LOTE 23
Valor Total do Lote: R$6.735,00 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Ganciclovir sódico 500 mg pó liofiofilizado 
para solução injetável. Frasco-ampola.

UNIÃO QUÍMICA
GANCICLOTRAT F/A 150 R$ 44,90 R$ 

6.735,00
LOTE 25
Valor Total do Lote: R$3.433,50 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Haloperidol 2mg/ml solução oral gotas. 
Frasco 20ml

UNIÃO QUÍMICA
GENÉRICO EMB 

IND X 20 ML
FRC 1500 R$ 2,29 R$ 

3.433,50

LOTE 38
Valor Total do Lote: R$164.700,00 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Sinvastatina 20 mg. Comprimido. SANDOZ GENÉRI-
CO CX 150 CPR CMP 3000000 R$ 0,05 R$ 

164.700,00
FORNECEDOR: Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Valor Total do Fornecedor: R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).
LOTE 6
Valor Total do Lote: R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Budesonida aerossol nasal 32 mcg/dose, 
frasco com válvula dosificadora 120 doses. 

ACHÃ‰ BUSONID 
32MCG AQ 120D 

S/CO
FRC 10000 R$ 10,50 R$ 

105.000,00

FORNECEDOR: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.860.256/0001-25
Valor Total do Fornecedor: R$14.225,00 (quatorze mil, duzentos e vinte e cinco reais).
LOTE 3
Valor Total do Lote: R$3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Aminofilina 24 mg/ml solução injetável. 
Ampola 10 ml.

FARMACE FAR-
MACE AMP 5000 R$ 0,80 R$ 

3.975,00
LOTE 22
Valor Total do Lote: R$10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Etomidato 2 mg/ml solução injetável. 
Ampola 10 ml BLAU BLAU AMP 1000 R$ 10,25 R$ 

10.250,00
LOTES MAL SUCEDIDOS: 11,21,24,26 E 44.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.870.858,80 (um milhão, oitocentos e se-
tenta mil , oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Maiores informações, poderão 
ser obtidos junto ao Departamento de Compras/SMIP, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
– FONE:  (042) 3220-1000 – Ramal: 1349 ou no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, 
www.bll.org.br.

PREGOEIRA: Claudete Quadros
______________________________________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018
 A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, comunica a suspensão 
da Tomada de Preços 17/2018 para análise de apontamento preliminar de acompanhamento. Em 
momento oportuno será comunicado a nova data e horário de abertura. Mais informações serão 
fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, ou pelo telefone 42-3220-1000 - ramal 1304, ou 
ainda em http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes

Celso Augusto Sant’Anna 
 Secretário Municipal

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 225/2018

Processo nº 384/2018 – para Prestação de serviços especializados em manutenção técnica 
preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de 
reposição para perfeito funcionamento dos equipamentos realizado em 29/08/2018.
FORNECEDOR: MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP DE PROD ODONT - CNPJ: 
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06.088.224/0001-83
Lote Ordem Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA NO LOCAL E SEM SUBSTI-
TUIÇÃO DE PEÇAS

SVÇ 12 5.076,5111 60.918,1332

1 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 
AUTOCLAVE DO LOCAL DE ORIGEM ATÉ OFICINA 
DE RETORNO

SVÇ 12 289,7728 3.477,2736

1 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇAS SVÇ 12 3.311,7161 39.740,5932

Valor Total do Fornecedor: R$ 104.136,00 (cento e quatro mil, cento e trinta e seis reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 104.136,00 (cento e quatro mil, cento e 
trinta e seis reais)

Ponta Grossa/PR, 10 de outubro de 2018.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________
PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 015/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: Ponta Grossa Engenharia 
Eireli, estabelecida na Rua Senador Albuquerque Maranhão, 219, Jd. Gianna, CEP: 84020-440, 
Ponta Grossa, Paraná. Valor da proposta R$ 109.761,26 (cento e nove mil, setecentos e sessenta 
e um reais e vinte e seis centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 359/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do programa Mer-
cado da Família.
VALOR: R$ 48.229,86 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos).
PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 243/2018.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 155/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica incluído o Lote 29, no anexo I, do instrumento originário, com a se-
guinte redação:
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit.

29 1 2.500 F/A Vancomicina, cloridrato 500 mg. Solução injetável, 
Frasco-ampola. BLAU R$ 3,2000

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EMPRESA SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ES-
TADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 6 (seis) meses de 21/11/2018 a 21/05/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 352/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FLEXPROMO PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI – ME
OBJETO: Prestação de serviço referente a realização do 1º Rodeio dos Rodeios dos Campos 
Gerais.
VALOR: R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais).
PRAZO: prazo de execução para a prestação deste serviço será de 21 a 23 de setembro de 2018, 
e o prazo de vigência será de 21/09/2018 a 31/12/2018.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 249/2018.
 

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 DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA 
=TELES RIBEIRO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) do Município de Ponta Grossa, a Licença Prévia 
(com validade até 12/01/2019) para Conjunto Habitacional na Av. Pedro Wosgrau SN, no Bairro 
Cará-Cará, município de Ponta Grossa/PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO  
TELES RIBEIRO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) do Município de Ponta Grossa, a Licença de 
Instalação para Conjunto Habitacional na Av. Pedro Wosgrau SN, no Bairro Cará-Cará, município 
de Ponta Grossa/PR. 
______________________________________________________________________________

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL OPERACIONAL DE 
REGULARIZAÇÃO

MECÂNICA PASSARINHO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 29.305.599/0001-
53, vem pelo presente tornar publico que requereu, licença ambiental de regualização operacional 
para implantação de oficina mecanica, complexo comercial com atividade em Manutenção e 
reparação mecânica de veiculos automotores, localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 422, bairro 
Contorno, CEP 84052-465, localizado no Municipio de Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL OPERACIONAL DE 
REGULARIZAÇÃO

PGR AUTO MECÂNICA LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ: 
23.171.106/0001-53, vem pelo presente tornar publico que requereu, Licença Ambiental de 
Regularização Operacional para implantação de oficina mecanica, complexo comercial com 
atividade em Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado na 
Avenida Presidente Kennedy, nº 1295, Bairro Contorno, CEP 84052-465, localizado no Municipio 
de Ponta Grossa.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL OPERACIONAL DE 
REGULARIZAÇÃO

ARNALDO MALANHUK - OFICINA, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ: 
30.358.086/0001-90, vem pelo presente tornar publico que requereu, Licença Ambiental de 
Regularização Operacional para implantação de oficina mecanica, complexo comercial com 
atividade em Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, situado na 
Avenida Presidente Kennedy, nº 101, Bairro Contorno, CEP 84052-465, localizado no Municipio 
de Ponta Grossa.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

INTIMAÇÃO FISCAL N.º 9037/2018
 Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 1065/2017

 A Coordenadoria do ISSQN e ICMS da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, promo-
ve a Intimação Fiscal de:
CAXAMBU & HOFFMANN LTDA,  CPF/CNPJ n.º 00.499.472/0001-30, endereço Rua João Cecy 
Filho, n° 176, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
Pela presente ficam os responsáveis, conforme acima indicado, cientes de que deverão compare-
cer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISSQN e ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de regu-
larizar os débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
em função de decisão final e irrecorrível na esfera administrativa.
Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa do débi-
to tributário para emisão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria Geral 
do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e honorários 
advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.   
A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.
Cumpra-se.

Ponta Grossa, 10 de outubro de 2018.
MARCOS TADEU JORGE

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

Ofício nº 237/2018-CISS
Em 18 de setembro de 2018
BAIGORRIA E BAIGORRIA SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS
A/C Fabíola Motta Moreira Baigorria
Travessa Borba Gato, nº 106 – Órfãs 
Nesta
Assunto: Enquadramento no regime de ISS fixo
Prezada Fabíola Motta Moreira Baigorria,
 Conforme processo nº 2540193/2018, em nome de BAIGORRIA E BAIGORRIA SER-
VIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, inscrita no CNPJ sob nº 29.169.194/0001-35, o contribuinte 
solicita seu enquadramento no regime de pagamento do ISS em valor fixo, nos termos da Lei 
Municipal nº 7.500/2004.
Após análise, o Fisco constatou que a sociedade é constituída por profissionais de mesma habilita-
ção, os serviços são prestados em nome da sociedade e a mesma não possui caráter empresarial, 
de modo que se enquadra no art. 13, § 8º da Lei Municipal nº 7.500/2004.
Com isso, conclui-se pelo deferimento do ora requerido, podendo a requerente ser enquadrada 
como Sociedade Profissional, com lançamento de ISS fixo para cada profissional habilitado.
Atenciosamente,                                                           

MARCOS TADEU JORGE
Coordenador do ISS e ICMS

______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO N° 03/2018

Assunto: Aprovação do Regimento Interno 
do CMDPCD

 O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Ponta 
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 10.925 de 29/03/2012 modificada 
pela Lei n° 13.206, de 09 de julho de 2018.
CONSIDERANDO que os conselhos são instâncias de participação e de controle social, tendo 
como pauta a efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência em nosso País.
CONSIDERANDO Art. 24 inciso I  da Lei n° 13.206/18: O regulamento desta lei será objeto de 
Decreto do Prefeito Municipal, publicado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da nomeação do 
Conselho, e abrangerá:;
I - o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sob pro-
posta aprovada pelo respectivo Conselho;
Resolve: Aprovar em reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2018 o regimento 
interno do CMDPCD. 

Sala de Sessões, 24 de setembro de 2018
Adrianis Galdino da Silva Junior

Presidente do CMDPCD
______________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: Tomada de Preços Nº 016/2018
Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas 
de preços, em atendimento ao edital de Tomada de Preços nº 016/2018.
Aos nove dias do mês de outubro do ano 2018, as quinze horas e trinta minutos, na sala de reu-
niões da Secretaria Municipal de Planejamento, em sessão pública, sob presidência do Senhor 
CHRISTIANO PORTELA e membros os Senhores LUIZ GUSTAVO BARBUR, EDSON MAR-
QUES BITTENCOURT e LORIANE MENGER DOS SANTOS, reuniu-se a Comissão de Licitação 
designada pela Portaria nº. 16.607 de 30 de novembro de 2017, para proceder ao recebimento dos 
envelopes nº 1 e nº 2, entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da To-
mada de Preços nº 016/2018. Aberta a sessão, apresentaram-se como proponente as empresas: 
UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, que não se fez representar; ALMEIDA W. BRAGA & CIA 
LTDA., representada pelo senhor Marcio Henrique de Araújo Braga; PONTA GROSSA ENGE-
NHARIA LTDA, representada pela senhora Sandra da Luz Gonçalves; AMAURI CARNEIRO DA 
SILVA & CIA LTDA - ME,  representada pelo senhor João Lúcio da Silva; PRIMORDIAL CONS-
TRUÇÃO CIVIL EIRELI,  que não se fez representar; CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA,  representada pelo senhor Eduardo Ribeiro de Cerqueira. Após se identificarem junto 
à Comissão, os senhores representantes efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião 
em que foi declarado encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope ou documentação com-
plementar, nos Termos do Edital. Os envelopes das empresas: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
e PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI foram entregues anteriormente. Em ato contínuo, 
procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a Documentação de Habilitação, que foi 
rubricada e analisada pelos membros da Comissão e representantes presentes. Decorrida análise 
o senhor presidente declarou a participante PRIMORDIAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI inabili-
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tada por não atender ao item 7.1.7 (profissional que assinou atestado de visita não faz parte do 
quadro técnico da empresa) do Edital e AMAURI CARNEIRO DA SILVA & CIA LTDA – ME não 
poderá usufruir dos direitos de micro empresa tendo em vista sua declaração não estar em con-
formidade com o MODELO III do edital. As demais participantes são declaradas habilitadas pois 
cumpriram ao disposto no Edital. O senhor presidente informa que abre prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso. Na sequência todos os envelopes n.2 foram devidamente lacrados e 
rubricados pelos representantes das proponentes presentes e membros da Comissão de Licitação. 
O senhor presidente informou que o resultado do julgamento da fase de habilitação, e a data e hora 
de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas 
será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, o Senhor presidente deu por encerrada a 
sessão de cujos trabalhos eu, LORIANE MENGER DOS SANTOS, secretária, lavrei a presente 
ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da Comissão de Licitação,  
e representantes das proponentes presentes.

CHRISTIANO PORTELA
PRESIDENTE

EDSON MARQUES BITTENCOURT
MEMBRO

LUIZ GUSTAVO BARBUR
MEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOS
SECRETÁRIA

SANDRA DA LUZ GONÇALVES
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA

JOÃO LUCIO DA SILVA
AMAURI CARNEIRO DA SILVA & CIA LTDA

MARCIO HENRIQUE DE ARAÚJO BRAGA
ALMEIDA W. BRGA & CIA LTDA

EDUARDO RIBEIRO DE CERQUEIRA
CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRU-

ÇÕES LTDA

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 25/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CONTRATADA: TIAGO LUIZ BONAMENTE ME 
OBJETO: contratação de serviços de manutenção veicular, com fornecimento de peças, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.– ANEXO I do 
pregão nº034/2018.
VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Esse valor é meramente estimativo, não cabendo 
à CONTRATADA quaisquer direitos, caso o valor máximo não seja atingido durante a vigência.
PRAZO: 12 MESES
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA
LICITAÇÃO: PREGÃO 034/2018
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme contrato.

Ponta Grossa, 08 de Outubro de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente FASPG

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2018 AFEPON

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte 
procedimento licitatório.
ONDE SE LÊ:
LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 112.572,00 (cento e doze mil, quinhentos e setenta e dois reais)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1

CORDA VIDA – 12 MM: CORDA SEMI ESTÁTICA, COM 
TRANÇADO TRIPLO UTILIZADA PARA TRABALHOS 
EM ALTURA E RESGATE, CONFECCIONADA EM 
POLIAMIDA (NYLON) COM 12 MM DE DIÂMETRO. 
RESISTENTE A TRAÇÃO DE 2.500 KG, COM CAPA 
TRANÇADA PARA PROTEÇÃO E ABRASÃO. CARGA 
DE RUPTURA MÍNIMA DE 20 KN. 
A CORDA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA 
NR18. REFERÊNCIA: PLASMÓDIA OU OUTRO DE 
IGUAL CARACTERÍSTICA TÉCNICA OU SUPERIOR.

M 300 375,24 112.572,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 123.264,21 (cento e vinte e três mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos)
1. ABERTURA: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 15h00m do dia 11/10/2018 às 09h00m do dia 15/10/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h05m do dia 15/10/2018.
LEIA-SE:
LOTE 3
Valor Máximo do Lote: 1.125,00 (Hum mil, cento e vinte e cinco reais)
Item Descrição Unid Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. 

1 CORDA VIDA – 12 MM: CORDA SEMI ESTÁTICA, COM 
TRANÇADO TRIPLO UTILIZADA PARA TRABALHOS EM 
ALTURA E RESGATE, CONFECCIONADA EM POLIAMI-
DA (NYLON) COM 12 MM DE DIÂMETRO. RESISTENTE 
A TRAÇÃO DE 2.500 KG, COM CAPA TRANÇADA PARA 
PROTEÇÃO E ABRASÃO. CARGA DE RUPTURA MÍNI-
MA DE 20 KN. 
A CORDA DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA 
NR18. REFERÊNCIA: PLASMÓDIA OU OUTRO DE 
IGUAL CARACTERÍSTICA TÉCNICA OU SUPERIOR.

M 300 3,75 1.125,00

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 11.817,21 (onze mil, oitocentos e dezessete 
reais e um centavo)
1. ABERTURA: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 15h00m do dia 25/10/2018 às 09h00m do dia 26/10/2018
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h05m do dia 26/10/2018.
Mantidas as demais condições.

Ponta Grossa, 09/10/2018
João Ildo Niedzwiedki

Pregoeiro

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente no quadro de pessoal próprio da 
Companhia, nos termos do Processo Administrativo nº 021/2015,

CONVOCA
Nome Cargo Classificação

Daniele Cristina Banhiuk Advogado 2º

Candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2015, a comparecer até o dia 25/10/2018 (vinte 
e cinco de outubro de dois mil e dezoito), no horário das 12h00min às 18h00h, na Divisão de 
Recursos Humanos da Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, situada na Rua 
Balduíno Taques nº 445 – 3º piso – Centro – Ponta Grossa – PR - CEP 84010-050, para confirmar a 
aceitação da vaga, observando o contido no item 14.5 do Edital do Concurso Público em questão.
O não comparecimento, no prazo estipulado de 15 (quinze) dias, caracterizará a desistência da 
candidata, perdendo os direitos adquiridos em razão de aprovação no referido Concurso Público.

Ponta Grossa, 09 de outubro de 2018.
DINO ATHOS SCHRUT

Diretor Presidente - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

RE-RATIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE LIMPEZA PARA A AUTARQUIA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
LOTE 01 – VALOR UNITÁRIO R$ 18,00 – Marcelo Jacob
LOTE 02 – VALOR UNITÁRIO R$ 44,00 - P.A.S Programa de Alimentação Social Ind. e Com. LTDA
LOTE 03 – VALOR UNITÁRIO R$ 30,50 - P.A.S Programa de Alimentação Social Ind. e Com. LTDA
LOTE 04 – VALOR UNITÁRIO R$ 49,00 - P.A.S Programa de Alimentação Social Ind. e Com. LTDA
LOTE 05 – VALOR UNITÁRIO R$ 23,75 – Marcelo Jacob
LOTE 06 – VALOR UNITÁRIO R$ 37,38 – W.A.M Licitações
LOTE 07 – VALOR UNITÁRIO R$ 37,38 - W.A.M Licitações
LOTE 08 – VALOR UNITÁRIO R$ 26,00 – Marcelo Jacob
LOTE 09 – VALOR UNITÁRIO R$ 41,68 – P.A.S Programa de Alimentação Social Ind. e Com. 
LTDA
LOTE 10 – VALOR UNITÁRIO R$ 135,95 – Marcelo Jacob
LOTE 11 – VALOR UNITÁRIO R$ 679,99 – Marcelo Jacob
LOTE 12 – VALOR UNITÁRIO R$ 1.619,45 - Solo Comercial EIRELI
LOTE 13 – VALOR UNITÁRIO R$ 1.619,45 – Solo Comercial EIRELI
LOTE 14 – VALOR UNITÁRIO R$ 571,73 - W.A.M Licitações
PREGOEIRO: BRUNO RICARDO MACEDO
MAIORES INFORMAÇÕES NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO DA AMTT.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 76/2018
 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do protocolado nesta Casa, Processo nº 2341/2018, de autoria do Ve-
reador FELIPE PASSOS;

RESOLVE
Exonerar, a partir desta data, BRUNO LOPES GALVÃO VIEIRA, CPF sob nº 063.459.779/50, do 
emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA   Vereador JORGE DA FARMÁCIA

     Vice-Presidente           Primeiro Secretário
Vereador FLORENAL  Vereadora PROFESSORA ROSE

         Segundo Secretário      Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 77/2018

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do protocolado nesta Casa, Processo nº 2341/2018, de autoria do Ve-
reador FELIPE PASSOS;

RESOLVE
Nomear, a partir desta data, SAYMON LUIZ DE AZEVEDO, CPF sob nº 082.935.829-36, para 
exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 03, 
para desempenhar suas atividades junto ao Gabinete Parlamentar do Vereador FELIPE PASSOS.

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2018.
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente
Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA   Vereador JORGE DA FARMÁCIA

     Vice-Presidente           Primeiro Secretário
Vereador FLORENAL  Vereadora PROFESSORA ROSE

         Segundo Secretário      Terceiro Secretário

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 380/2018
DATA CONCESSÃO 08.10.2018

NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR GUIARONE COM DESTINO 
AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DE CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08.10.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 08.10.2018 - 15:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
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VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629

ORDEM 381/2018
DATA CONCESSÃO 08.10.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR ROGERIO MIODUSKI, COM 
DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.10.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.10.2018 - 16:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BBF3631

ORDEM 382/2018
DATA CONCESSÃO 08.10.2018

NOME GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA 
FUNÇÃO VEREADOR

RG/MATRICULA 60158991/577331
DESTINO CURITIBA /PR

MOTIVO

O VEREADOR ESTARÁ EM COMPROMISSOS PARLAMENTARES AGENDADOS 
NO DIA 08/10/2018 E 09/10/2018 COMPROMISSOS AGENDADOS NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO ESCRITÓRIO DA RODONORTE NA 
CIDADE DE CAMPO LARGO E NO DEPARTAMENTOP DE ESTRADAS E RODA-
GEM – DER – CURITIBA - PR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08.10.2018 – 08:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.10.2018 – 22:00 HS

QUANTIDADE 2
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 500,00
VEICULO UTILIZADO PRÓPRIO

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 383/2018
DATA CONCESSÃO 09.10.2018

NOME CARLITO DE SOUZA
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR ROGERIO MIODUSKI COM 
DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10.10.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 10.10.2018 - 17:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
ONIX
PLACAS BBF 3629

  
ORDEM 384/2018

DATA CONCESSÃO 09.10.2018
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES

FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR DR ZECA, COM DESTINO A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10.10.2018 - 10:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 10.10.2018 - 18:00 H

QUANTIDADE 1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917

______________________________________________________________________________
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 

FORNECIMENTO Nº 30/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: MARCIO ROBERTO BECK E CIA LTDA – MECNPJ Nº 04.626.095/0001-04
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 19/2018, repactuando o valor do   
gás GLP envasado em botijão de 13 kgs, para o valor de R$ 70,89 (setenta reais e oitenta e nove 
centavos), visando garantir o equilíbrio da equação econômico-financeira.
Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido contrato
Fundamentação: Artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93

Ponta Grossa, em 05 de outubro de 2018
Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 10/10/2018  _______  SESSÃO  ORDINÁRIA

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 290/18 - Autoriza o Poder Executivo a outorgar Cessão de Uso do imóvel em 
favor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária/Departamento 
Penitenciário - DEPEN, conforme especifica.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
       CFOF    - 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
PROJETO DE LEI Nº 190/18 - Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIS-
TÃ TIO BARROS, com sede nesta cidade.

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO
PROJETO DE LEI Nº 207/18 - Denomina de HUGO JANSEN a Rua nº 04, do Loteamento ECO-
PARK - Pilão de Pedra, no Bairro Neves, nesta cidade.

DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI
PROJETO DE LEI Nº 217/18 - Denomina de CAIO DOS SANTOS a Rua “P”, do Loteamento Re-
canto Brasil, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 239/18 - Altera a Lei nº 8.775, de 14/12/2006, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 273/18 - Altera a Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 276/18 - Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 
valor de R$ 597.257,50, e dá outras providências.

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de outubro  de 2.018.
Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR     Ver. JORGE DA FARMÁCIA

       Presidente         1º Secretário
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