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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº    1 5. 8 4 4,  de  15/04/2019
Promove alteração de emprego de provi-
mento em comissão, conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com 
a redação da Lei nº. 11.282/2013, tendo em vista o contido no protocolado SEI nº. 09606/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica promovida, a partir de 15 de abril de 2019, alteração do seguinte emprego de provi-

mento em comissão: 

Denominação dada pela Lei nº. 12.282/2017, 
e Decretos nº 9.192/2014,  9.210/2014 e 

13.278/2017, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

01 Assessor  de  Gabinete,  da 
Secretaria Municipal de Saúde. CC 14 01 Assessor de Gabinete, vinculado ao 

Gabinete do Prefeito. CC 14

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O    Nº   1 5. 8 4 5,   de  15/04/2019      

     O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 15.846/2019, e tendo em vista o contido no protoco-
lado SEI nº 09606/2019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
      NOMEAR, a partir de 15 de abril de 2019, ELINTON LUIS CARVALHO DA ROCHA, 
para exercer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14, do Gabine-
te do Prefeito.
       PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 5. 8 4 6,  de  15/04/2019

Altera estrutura administrativa, conforme 
especifica.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o 
artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, Lei n. 8.432/2005, considerando, ainda, a redação do anexo II, da 
Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, tendo em vista o contido no protocolado SEI 
nº.  09619/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Ficam promovidas, a partir de 16 de abril de 2019, alterações dos seguintes empregos de 

provimento em comissão: 
Denominação dada pela Lei nº. 
11.282/2013,  e Lei 12.839/2017 Nova denominação conferida por este Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01
Assessor     de     Gabinete,   da 
Secretaria      Municipal         de 
Infraestrutura e Planejamento.

CC 11 01
Diretor do Departamento de Trânsito, 
vinculado a Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transporte.

CC 11

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013;  
com alterações dadas pelos Decretos 
10.974/2016; 11.443/2016; 12.776/2017 e 
Decreto 15.778/2019,

Nova vinculação conferida por este Decreto

Qnt Denominação Nível Qnt Denominação Nível

01
Diretor do Departamento de 
Trânsito, da Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transporte.

CC 14 01
Assessor de Gabinete, vinculado a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Planejamento.

CC 14

Art. 2º.    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O    Nº   1 5. 8 4 7,   de  15/04/2019      

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 15.846/2019, e tendo em vista o contido no protoco-
lado SEI nº 09619/2019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
          NOMEAR, a partir de 16 de abril de 2019, NATALI PAULINE IAROS, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 14, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento.
          PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de abril de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 8. 4 0 8, de 21/03/2019
   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 05880/2019

 R E S O L V E
Art. 1º.   Designar Comissão de Sindicância composta pelos  seguintes  servidores  do Quadro de
              Pessoal do Poder Executivo
       I.   PRISCILA DEGRAF – Presidente
       II.   CAROLINY STOCCO – Membro
       III.   EVERSON MILLEO - Secretário
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

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

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

Art. 4º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 21 de março de 2019 

  MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A  Nº  1 8 . 4 3 3,  de 28/03/2019                                                                                             

 Designa profissionais da área da saúde para 
desenvolver atividades regulatórias como 
Médicos Reguladores e Assistentes Regu-
ladores no Complexo Regulador Municipal

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido nos protocolados SEI 07738/19 e 5490/19,
     Considerando a Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de acordo 
com o protocolado nº 2280494/2018, 
    Considerando a Portaria Nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova as diretrizes 
operacionais do pacto pela saúde e a Portaria Nº 699/GM, de 30 de março de 2006, que regula-
menta as diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão;
   Considerando a Portaria Nº 3.277/GM, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 
participação complementar dos serviços privados de assistência à saúde no âmbito do SUS;
     Considerando a Portaria MS nº 1559, de 1º de agosto de 2008, que institui a Política 
Nacional de Regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde;
     Considerando a Portaria MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que estabelece as 
diretrizes operacionais dos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão;
      Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria MS nº 2436,
 de 21 de setembro de 2017, que reorienta a organização e diretrizes da Atenção Básica no Brasil;
     Considerando o Decreto nº 14.760, de 21 de agosto de 2018, que Institui a Política Mu-
nicipal de Regulação do Sistema Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.552 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 20192

R E S O L V E
Art.1º.     Designar os seguintes servidores para desempenhar atividades  regulatórias  em saúde,
               no âmbito do Complexo Regulador Municipal, conforme Protocolos Clínicos  instituídos e 
               reconhecidos pela Fundação Municipal de Saúde:

Nome Profissional Função Matrícula
Taissa Correa Fonseca Médica Reguladora 20451
Helder Vinicius Ribeiro Médico Regulador 25373
Karina Rosires C. Medaglia Médica Reguladora 200980
Patrícia de Barros Oliveira Dentista Reguladora 201195
Ramiro Reggiani Anzuategui Médico Regulador 18403
Rosangela Kiffer S. Welling Médica Reguladora 201251
Victor Feferbaum Zyto Médico Regulador 202077
Sonia Regina W. Ribas Médica Reguladora 202088
Marilei Mendes Soares Médica Reguladora 201123
Milton Marcio Machota Junior Médico Regulador 21495
Rodrigo Daniel Manjabosco Médico Regulador 21136
Juliano Teruya Maekawa Médico Regulador 20594
Suzana Helena Cardoso Martins Médica Reguladora 19692
Andressa Costa da Cunha Médica Reguladora 24616
Andressa Azevedo P Manjinski Médica Reguladora 18622
Fernanda Cristina de Mattos Nutricionista Assistente de Regulação 25345

Camila Cristine Ribeiro Gomes Educadora 
Física Assistente de Regulação 24761

Liz Elaine Sowek Nutricionista Assistente de Regulação 25421

Rosangela C. de Oliveira Educadora 
Física Assistente de Regulação 24831

Cintia Iensen Fisioterapeuta Assistente de Regulação 22426
Elaine Cristina Popoatzki Nutricionista Assistente de Regulação 25319
Louise Machuca Fisioterapeuta Assistente de Regulação 24803
Paola Calixto Manosso Fisioterapeuta Assistente de Regulação 25327

Ana Paula Medeiros Jorge Educadora 
Física Assistente de Regulação 25000

Barbara Mafra N. Arantes Fonoaudióloga Assistente de Regulação 24541

Elton Taets Garcia Educador 
Físico Assistente de Regulação 20412

Cleverson Motin Educador 
Físico Assistente de Regulação 25134

Sabrina Barbara Dalcanal Enfermeira Reguladora 19162
Dalise Christine Favareto Tullio Enfermeira Reguladora 19947
Paola de Farias Gomes Martins Enfermeira Reguladora 19154
Paula Souza de Freitas Enfermeira Reguladora 25162
Adriana Cristina Oliveira Alves Enfermeira Reguladora 21937
Silvia Cristine Dimbarre Ingles Dentista Reguladora 201898
Michele de Fatima Moraes Ro-
drigues Enfermeira Reguladora 19185

Daniele Cristine Fabian Enfermeira Reguladora 19568
Fernanda Scheifer Psicóloga Assistente de Regulação 21345
Cristiane Marques Nogare Psicóloga Assistente de Regulação 200737
Valéria Maria Koehler Enfermeira Reguladora 201881

Art. 2º.  Compete aos profissionais que desempenharão atividades regulatórias:
   a)   Atuar sobre a demanda reprimida de procedimentos regulados,conforme determinação
                   da Direção;
   b)  Monitorar a demanda que requer autorização prévia;
   c)  Verificar as evidências clínicas das solicitações  por  meio da análise de  laudo médico,
                   observando os critérios de prioridade;
   d)  Autorizar ou não a realização do procedimento;
   e)  Definir a  alocação  da  vaga de acordo  com  os  recursos  necessários  para o melhor 
                   atendimento;
    f)  Avaliar as solicitações de alteração de procedimentos já autorizados e a solicitação de 
                   procedimentos   especiais,  além  de  orientar e avaliar o  preenchimento  dos   laudos 
                   médicos.
Art. 3º.       Os profissionais  deverão  desenvolver suas atividades no  Complexo  Regulador,  em
                     consonância com as normativas do SUS e em consonância com os Protocolos Clínicos  
                   instituídos no âmbito da Fundação Municipal de Saúde.
Art. 4º.       Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação,  ficando REVOGADA  
                   a Portaria 17.740/2018.
                   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de março de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 8. 4 3 4,  de 28/03/2019

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o Decreto 15520/2019, e tendo em vista o contido no 
protocolado 710537/2019

R E S O L V E
Art. 1º -   CONSTITUIR   a  Unidade de Gestão e Compliance – UGC,  da Secretaria  Municipal  de
               Cidadania e Segurança Pública, composta pelos seguintes membros
    MARIBEL KRUM DE ANDRADE – CPF/MF – 007.876.649-44 
    LULA MARIA FLIZICOSKI – CPF/MF – 031.354.879-03
    LILIAN MAYER – CPF/MF – 670.394.489-04
    CARLA MÁRCIA KOCHINSKI – CPF/MF – 019.765.999-38
    VALDIRENE GORTE – CPF/MF – 031.527.179-54                  
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação                   
               PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de março de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 8. 4 4 2,  de 02/04/2019

      O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o § 2º do artigo 8º do Decreto 12.120/2016, inciso XI do 
artigo 2º da Lei 13.019/14, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 02416/19

 R E S O L V E                                    
ART. 1º -  CONSTITUIR Comissão de  Monitoramento e  Avaliação  da  Fundação  de  Assistência  
                Social de Ponta Grossa, composta pelos seguintes membros
     SANDRA REGINA WICHERT CISCO – MAT. 11.079
     RONALDO ALBERTO DA SILVA ALMEIDA – MAT. 18.835
     GISELE FERREIRA KRAVICZ – MAT. 24565
     ANDREIA TOKUTAKE – MAT. 26.652
       ISANE GEWHER KANSON – MAT. 26.651
ART. 2º -    Esta  Portaria  entra  em vigor  na data de  sua publicação,  ficando  REVOGADAS   as 
Portarias 15970/17 e 18333/19

        PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2019
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 8. 4 4 3, de 02/04/2019

      O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, atendendo orientação do Tribunal de Contas, de acordo com o Decreto Muni-
cipal nº 780/2006, tendo em vista o contido no protocolado SEI 07958/2019, e considerando a 
necessidade do levantamento e avaliação dos bens pertencentes ao  Patrimônio do Município.

RESOLVE
Art. 1. -     DESIGNAR,   Comissão de Recebimento de Equipamentos,  Bens Móveis, Veículos  e 
                 Semoventes  –  CPREBMVS,   da   Fundação   Municipal  de Saúde,  composta   pelos 
                 seguintes servidores
      SILVIO TOZETTO KAVESKI
      JOSÉ NILMAR MARTINS
      CLEIBER MÁRCIO FLORES
      EDERSON CARLOS DO NASCIMENTO
      WILMAR MARCOS BIAGINI
      SEBASTIÃO CRISTOVÃO SPEKALSKI
      MARCELO XAVIER DA ARAÚJO
      EDNILSON DE PAULA GIOVANETTI
Art. 2°. -   Ficam  também  designados  os  servidores   relacionados   no  artigo    anterior,    para 
                 comporem a COMISSÃO PROVISÓRIA DE AVALIAÇÃO, tendo em vista a necessidade
                 de  avaliação de  equipamentos,  bens móveis,   veículos e  semoventes  existentes  na 
                 respectiva Pasta
Art. 3°. –   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando REVOGADA a Portaria  
                 16.597/2017         
      PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________          
P O R T A R I A   N º   1 8. 4 5 0, de 04/04/2019

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 02719/2019

 R E S O L V E
Art. 1º.   Designar  Comissão de  Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro  de
              Pessoal do Poder Executivo
       IV.   CLEIBER MÁRCIO FLORES – Presidente
        V.   JEFERSON LUIS REINECKE – Membro
       VI.   EVERSON MILLEO - Secretário
Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 

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

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

Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de abril de 2019 

  MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 8. 4 5 2,  de 05/04/2019

     O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o Decreto 15520/2019, e tendo em vista o contido nos 
protocolados SEI 08945/2019 e SEI 04344/2019

R E S O L V E
Art. 1º -   CONSTITUIR  a  Unidade de Gestão  e Compliance – UGC,  da Secretaria Municipal de
                Governo, composta pelos seguintes membros
     MÔNICA CASSINS GANS – CPF/MF – 028.072.759-31 
     RAFISA MACHADO RAMOS – CPF/MF – 066.141.159-10
     MARIANA GALVÃO NORONHA – CPF/MF – 230.536.888-75
                MARCOS VINICIUS ZUBER – CPF/MF – 713.408.239-34
Art. 2º -   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
                PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de abril de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 8. 4 3 9,  de 1º/04/2019

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 07781/2019

 R E S O L V E
   CANCELAR, a partir de 27 de março de 2019, o pagamento da gratificação de 15%, 
da função de Coordenação Pedagógica, da servidora SANDRA MARIZA WAGNITZ, Professora, 
matrículas 9095 e 20129, carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, bem como CONCEDER a partir da mesma data o pagamento da gratificação de 20%, 
referente a função de Direção da Escola Municipal Profª Loise Foltran de Lara
     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de abril de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

Reaviso de Licitação
Pregão presencial nº 21/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 30 de abril de 2019, na Se-
cretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Contratos 
(3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de preparo, cocção, fornecimento de refeições (al-
moços), as acondicionando em marmitex, além de realizar a entrega das mesmas aos servidores 
lotados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Valor Máximo: R$ 1.071.630,00(um milhão 
e setenta e um mil, seiscentos e trinta reais),07.001.04.122.0010.2.061.3.3.90.39.00.00. - 511 - 
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
. Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3901 1551 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
MARCIO FERREIRA

Secretario Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 61/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 30 de abril de 2019, atra-
vés da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para 
Contratação de empresa para locação de veículos automotores para atender as necessidades di-
versas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento. Valor Máximo: R$ 33.525,12(trin-
ta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e doze centavos). 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 prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 
1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

Celso Augusto Sant’Anna
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, a seguin-
tes licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 10/2019
Abertura em 17 de Maio de 2019, às 13h30min - Execução de obras de pavimentação asfáltica 
das vias de ligação da SANTA TEREZA AO GRALHA AZUL pelas ruas Vila Velha e Arno Wolf, 
localizado no Bairro Contorno. Valor Máximo: R$ 4.819.291,39.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, sito à Av. Visconde de Taunay, 
950, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304 site http://www.pg.pr.gov.br/licitacoes

Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

1° Adendo ao Edital de Tomada de Preços Nº 4/2019
OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica das Ruas João de Mello, Cons. Cândido 
de Oliveira, Carlos de Carvalho, Marques de Sapucaí, Arthur de A. Peixoto, Antonio P. dos Santos, 
Julio Cesar V. da Silva, Almirando R. Ireno Scremin, Vila São Francisco, Bairro Uvaranas.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura de Ponta Grossa, por in-
termédio da Comissão Permanente de Licitações, procedeu as seguintes alterações no edital em 
epígrafe:
No preâmbulo, onde se lê "ABERTURA: 28.02.2019 - HORÁRIO: 13h30min", leia-se " ABERTURA: 
08.05.2019  - HORÁRIO: 13h30min "
No item 3 - Valor Máximo da Licitação, onde se lê "R$ 2.001.641,72 (dois milhões, um mil, seis-
centos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos)" Leia-se: "R$ 1.980.528,07 (um milhão 
novecentos e oitenta mil quinhentos e vinte e oito reais e sete centavos)".
Ficam mantidas todas as demais condições do edital publicado em 12.02.2019, no que não colidi-
rem com as deste 1º Adendo.

Celso Augusto Sant'Anna - Secretário Municipal

C O N T R ATO S

DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 670/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 16/03/2019 a 16/03/2020, convali-
dando-se a data de 16/03/2019. 
 CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 1.190.000,00 
(um milhão cento e noventa mil reais), aplicando-se desconto de 6% (seis por cento) nas peças e 
o valor de R$ 112,80 (cento e doze reais e oitenta centavos) a hora da mão de obra, nos termos 
e condições do edital e constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 461/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumen-
to originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente con-
trato correrão à conta da dotação orçamentária número 07003.1545200881074/4490510199, 
07003.1545208998824/4490929951. Código Reduzido nº 453,465.”
______________________________________________________________________________

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 557/2016
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: JOÃO KAVA PONTA GROSSA ME     
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a Cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As 
despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n°. 30.001.
103010055.2.396/33.90.30.24.00. Cód. Red. 56”.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ACR MEDICCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 78.720,00 (setenta e oito mil, setecentos e vinte reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMERCIAL BORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 546.536,44 (quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e qua-
renta e quatro centavos).

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 59.784,95 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 129.672,88 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SALVI LOPES & CIA LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 214.025,27 (duzentos e quatorze mil e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOLO COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 329.836,28 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VALPLASTIC COMERCIO EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de material de limpeza e higiene para as Secretarias Municipais da Pre-
feitura de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 570.724,15 (quinhentos e setenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e quinze cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 289/2018.

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

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 016/2019

   
   O  Secretário  Municipal  de  Administração e  Recursos Humanos,  no  uso de  suas
atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vaga existente na Fundação  Municipal 
de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob n° SEI n° 
03960/2019,
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CONVOCA
NOME                        EMPREGO CLASS

Letícia Belz                 Zelador 1º   Afrodescendente

  Candidata   aprovada  no  Concurso  Público  n° 001/2018 para  o   emprego  público   de 
Zelador, a comparecer até o dia 24/04/2019 (Vinte e quatro de abril de 2019), no horário das 
8h00min  às  17h30min,  no  Departamento  de  Recursos  Humanos da  Secretaria  Municipal  de 
Administração e Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1° andar, Bairro da 
Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.
   O   não  comparecimento  no  prazo  estipulado,  caracterizará desistência,   perdendo  a 
candidata os direitos adquiridos em virtude  de sua aprovação  no referido concurso público.  
   Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 15 de abril de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

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 DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA – LP
Welt Participações S/A, CNPJ 10.948.754/0001-21, torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para a implantação de um 
Condomínio Horizontal Residencial a ser composto por 104 lotes, localizado no Conjunto Habita-
cional Nova Ponta Grossa (Lote 417 / Quadra 18), Rua Alberto Sales, Bairro Cará-Cará.

D I V E R S O S

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 6/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 03 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de material de isola-
mento (Tapumes), nas Unidades Culturais Estação Arte e Casa da Memória. Valor Máximo: R$ 
13.464,00(treze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais). Mais informações, bem como a in-
tegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no 
horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 
1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
Fundação Municipal de Cultura

Fernando R. Durante
______________________________________________________________________________

EDITAL Nº 008/2019
CREDENCIAMENTO DE BANDAS 

PARA O 11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
abre edital para credenciamento de até 5 (cinco) bandas da cidade de Ponta Grossa para realiza-
ção de shows no Palco Novas Sonoridades do 11º Festival de Música de Ponta Grossa.

1. DO OBJETO: 
1.1 - O Festival de Música de Ponta Grossa será realizado no período de 02 a 11 de agosto e traz 
como iniciativa o Palco Novas Sonoridades, que tem como objetivo valorizar as bandas que estão 
produzindo música autoral na cidade. Serão contratadas até 05 (cinco) bandas para participarem 
nos dias 10 ou 11 de agosto de 2019, conforme agenda determinada da Fundação Municipal de 
Cultura.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas (inclusive MEI e ME...).
2.2 - Poderão participar bandas nas quais 75% dos componentes residam em Ponta Grossa, sejam 
maiores de 18 anos e atendam os critérios previstos neste edital.
2.3 – Entende-se como ‘banda’ aquelas compostas por no mínimo 3 (três) músicos e que possuam 
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show com repertório majoritariamente autoral, de no mínimo 50 minutos e máximo de 1 hora.
2.4-           Não poderão participar:
 a)  Menores de 18 anos de idade;
 b)  Servidores    da   Fundação   Municipal  de   Cultura  de   Ponta   Grossa,   cônjuge   ou 
                 companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
                 grau de funcionário
                 público da Fundação Municipal de Cultura;
 c)  Membros da Comissão de Seleção;
 d)  Interessados que possuam vínculo profissional/empresarial ou grau de parentesco com
                 membros da Comissão de Seleção.
 e)  Bandas que participaram do 10º Festival de Música de Ponta Grossa, em 2018.

3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 - Os interessados deverão inscrever-se exclusivamente por meio do preenchimento de formu-
lário eletrônico, disponível no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, no período de 17 de abril a 
12 de maio de 2019. 
3.2 - O proponente poderá representar legalmente apenas uma banda. As demais inscrições serão 
automaticamente indeferidas.
3.3 –  Etapas de inscrição:
 1 - Formulário eletrônico (dados de contato);
 2 - Documentos de habilitação.
 3 – Documentos de comprovação artística.
 4 – Link do vídeo.
3.4 – Os documentos de habilitação serão os seguintes (formato JPG ou PDF, tamanho máximo 
de 5 MB): 
a) PESSOA FÍSICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente; 
 - Cópia do RG do proponente; 
 - Cópia do CPF do proponente; 
 - Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND Trabalhista.

b) PESSOA JURÍDICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome da empresa; 
 - Cópia do RG do representante legal; 
 - Cópia do CPF do representante legal; 
 - Cópia do cartão bancário em nome da empresa; 
 - Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado; 
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND FGTS;
 - CND Trabalhista;
 - CND Falência e Concordata (exceto MEI);
 - Carta de Exclusividade (conforme modelo disponibilizado no site).

3.5 – Os documentos de comprovação artística serão os seguintes: 
3.5.1  Ficha de inscrição (formato DOC ou DOCX, tamanho máximo de 10 MB), conforme modelo 
disponível no site, que deverá conter:
 a) Dados dos integrantes da banda;
 b) Proposta artística da banda, justificando sua participação no Festival;
 c) Currículo;
 d) Repertório do show a ser apresentado.

3.5.2 Portfólio contendo fotos, clipping, link de ações, cartazes, entrevistas, programas etc (formato 
PDF, tamanho máximo de 10 MB).
3.6 – O interessado deverá anexar o link de um vídeo (em YouTube ou Vimeo) de uma performance 
musical da atração com tempo máximo de 5 minutos, no qual serão avaliados técnica na execução, 
adequação à proposta curatorial do festival (brasilidade, inovação, trabalho autoral, interlocuções 
com variados estilos) e interação com o público.
3.7 - Não serão aceitas inscrições que não cumpram rigorosamente todas as exigências previstas 
neste edital, sendo que a ausência de qualquer documento implicará na desclassificação do(s) 
interessado(s).

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
4.1 - À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção dos inscritos.
4.2 - A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) servidores da Fundação Municipal de 
Cultura, integrantes da curadoria do Festival de Música e nomeados por meio de Portaria.
4.3 - A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões. 
4.4 - Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar do presente edital na condição 
de interessado(s)/proponente(s) ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as 
propostas apresentadas ou grau de parentesco com os interessados.
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 - A Comissão de Seleção avaliará os inscritos, considerando as exigências especificadas neste 
Edital.

Deverá constar em Critério de avaliação Pontuação

1 Currículo Álbuns e EP’s lançados
(até 03 álbuns e EP’s)

0,8 pontos
(máximo: 2,4 pontos)

2 Proposta*

Avaliação da qualidade geral da proposta cul-
tural, sua execução e adequação ao festival 
(brasilidade, inovação, trabalho autoral, interlo-
cuções com variados estilos)

3,6 pontos

3
Portfólio** e 

link de vídeo***

Análise da concepção artística da banda, envol-
vendo performance, técnica na execução, em-
patia com o público, produção geral, etc.
(verificável principalmente através da disponibi-
lização de material em vídeo.)

4,0 pontos

TOTAL 10 pontos

* A proposta deverá conter objetivo e justificativa.

** A comprovação das atividades através do portfólio poderá se dar por fotos, redes sociais, maté-
rias de jornais ou links das ações.

***O vídeo deverá conter uma performance musical de até 5 minutos.

5.2 - Para efeito de desempate serão utilizados os seguintes critérios abaixo relacionados, nesta 
ordem:
 a) Maior pontuação recebida no item 3 (link de vídeo);
 b) Maior pontuação recebida no item 2 (proposta).

6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
6.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 13 de maio de 2019, no Diário Oficial do 
Município e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as inscrições deferidas 
e indeferidas, com o nome dos inscritos listados em ordem alfabética. 
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição deverão ser encaminhados ao e-mail fm-
cpg@hotmail.com impreterivelmente até as 18 horas do dia 15 de maio de 2019. Os recursos de-
vem conter provas que justifiquem o possível deferimento da inscrição (print da tela de confirmação 
da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
6.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos recursos 
será divulgado até o dia 17 de maio de 2019, podendo haver nova publicação das inscrições de-
feridas, com os devidos reparos. 

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município e no site www.pontagrossa.
pr.gov.br/cultura até o dia 24 de maio de 2019.
7.2 - Haverá uma listagem de suplentes, no caso de eventual desistência ou impossibilidade de 
participação/contratação de alguma banda selecionada, após publicado o resultado final.
7.3 - No caso de desistência ou impossibilidade de participação, os selecionados deverão comu-
nicar expressamente no e-mail fmcpg@hotmail.com até o dia 31 de maio de 2019, apresentando 
os motivos.

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1 – Cada banda selecionada terá remuneração de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), por 
meio de contratação por inexigibilidade.
Parágrafo único: Os valores acima mencionados estarão sujeitos à dedução dos impostos legais 
(INSS, ISS e IR).

9 – DAS OBRIGAÇÕES 
9.1 - Da contratante: a Fundação Municipal de Cultura ficará responsável por determinar as datas, 
horários e locais de apresentações, pelo pagamento de ECAD, alvará, disponibilização de estrutu-
ra de palco, som, iluminação, e pela divulgação das ações.
9.2 - Da contratada: são de responsabilidade da atração selecionada cumprir com as datas e 
horários determinados pela Fundação Municipal de Cultura.

10 – DAS PENALIDADES
10.1 – Caso a banda informar sua desistência à coordenação do evento (sem justificativa plausível, 
a ser avaliada pela coordenação do evento) com prazo inferior a 35 (trinta e cinco) dias corridos, 
ficará sujeito à multa no valor de 40% da remuneração a que teria direito;
10.2 – Caso a banda selecionada desista de sua participação no meio do evento (02 a 11 de agosto 
de 2019), ficará sujeita à multa no valor de 30% da remuneração e não poderá participar de editais 
do Município de Ponta Grossa, nem contratar com a Prefeitura pelo prazo de 02 (dois) anos.
10.3 – As irregularidades supracitadas, bem como outras que porventura vierem a ocorrer, serão 
avaliadas pela Fundação Municipal de Cultura, Procuradoria Geral do Município e Controladoria 
Geral do Município seguindo o disposto na Lei Municipal nº 8.393/2008 e Decreto 1.990/2008.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Todos os selecionados automaticamente cedem os direitos de uso de imagem e voz para fins 
de divulgação e registro documental para a Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de 
Cultura e TV Educativa de Ponta Grossa. A Fundação Municipal de Cultura poderá exibir a grava-
ção das apresentações em plataformas digitais, TV e outros canais de comunicação. 
11.2 - A inscrição do interessado implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital.
11.3 - Cada selecionado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas infor-
mações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou 
penal da Fundação Municipal de Cultura.
11.4 - A seleção não gera vínculo trabalhista entre a municipalidade e o artista.
11.5 - Dúvidas sobre este edital podem ser esclarecidas através do e-mail fmcpg@hotmail.com.
11.6 - Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa.
11.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital. 

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
______________________________________________________________________________

EDITAL Nº 009/2019
CREDENCIAMENTO DE ATRAÇÕES

PARA O 11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
abre edital para credenciamento de até 5 (cinco) atrações para realização de apresentações nos 
Circuitos Música na Rua e Música para Todos do 11º Festival de Música de Ponta Grossa. 

1. DO OBJETO: 
1.1 - O Festival de Música de Ponta Grossa será realizado no período de 02 a 11 de agosto e 
tem como um de seus objetivos a democratização do acesso à cultura. Para isso, contamos com 
o Circuito Música na Rua e o Circuito Música para Todos, em que as apresentações ocorrem em 
espaços alternativos, difundindo a música para públicos diversos.
1.2- Serão contratadas até 05 (cinco) atrações para atenderem às seguintes categorias:
 a)  Circuito  Música  na  Rua:   a   atração  selecionada  deverá   realizar de  três   a  cinco 
                 apresentações em espaços alternativos, como terminais de ônibus,  praças e calçadão,
                 a serem definidos pela Fundação Municipal de Cultura. 
 b)  Circuito  Música  para Todos:   a atração  selecionada deverá  realizar  de três  a  cinco 
                 apresentações em instituições sociais, asilo, penitenciária e escolas, a serem definidos
                 pela Fundação Municipal de Cultura. 

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas (MEI, ME...).
2.2 - Poderão participar músicos e produtores residentes em território brasileiro, maiores de 18 
anos, que atendam aos critérios previstos neste edital.
2.3 – Entende-se por ‘atração’ trabalhos musicais de grupos, bandas, duplas ou músicos individu-
ais, desde que atendam aos critérios exigidos.
2.4-         Não poderão participar:
 a)    Menores de 18 anos de idade;
 b)    Servidores   da   Fundação   Municipal   de   Cultura   de Ponta   Grossa,  cônjuge  ou 
                   companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
                   grau de funcionário público municipal da cidade de Ponta Grossa;
 c)    Membros da Comissão de Seleção;
 d)    Interessados que possuam vínculo profissional/empresarial ou grau de parentesco com 
                   membros da Comissão de Seleção.
 
3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 - Os interessados deverão inscrever-se exclusivamente por meio do preenchimento de formu-
lário eletrônico, disponível no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, no período de 17 de abril a 
12 de maio de 2019. 
3.2 - O interessado poderá se inscrever nas duas categorias, porém, será selecionada em apenas 
uma delas, a critério da Comissão de Seleção.
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3.3–   Etapas de inscrição:
 1 - Formulário eletrônico (dados de contato);
 2 - Documentos de habilitação.
 3 – Documentos de comprovação artística.
 4 – Link do vídeo.
3.4 – Os documentos de habilitação serão os seguintes (formato JPG ou PDF, tamanho máximo 
de 5 MB): 
 a) PESSOA FÍSICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente; 
 - Cópia do RG do proponente; 
 - Cópia do CPF do proponente; 
 - Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND Trabalhista.

b) PESSOA JURÍDICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome da empresa; 
 - Cópia do RG do representante legal; 
 - Cópia do CPF do representante legal; 
 - Cópia do cartão bancário em nome da empresa; 
 - Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado; 
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND FGTS;
 - CND Trabalhista;
 - CND Falência e Concordata (exceto MEI);
 - Carta de exclusividade (conforme modelo disponibilizado no site).

3.5 – Os documentos de comprovação artística serão os seguintes:
3.5.1 - Ficha de inscrição (formato DOC ou DOCX, tamanho máximo de 10 MB), conforme modelo 
disponível no site, que deverá conter:
 a) Dados dos integrantes da banda;
 b) Currículo;
3.5.2 - Portfólio contendo fotos, clipping, link de ações, cartazes, entrevistas, programas etc (for-
mato PDF, tamanho máximo de 10 MB).
3.6 – O interessado deverá anexar o link de um vídeo (em YouTube ou Vimeo) de uma performance 
musical da atração com tempo máximo de 5 minutos, no qual serão avaliados adaptação ao local 
de apresentação, técnica na execução, adequação à proposta curatorial do festival (brasilidade, 
inovação, interlocuções com variados estilos) e interação com o público.
3.7 - Não serão aceitas inscrições que não cumpram rigorosamente todas as exigências previstas 
neste edital, sendo que a ausência de qualquer documento implicará na desclassificação do(s) 
interessado(s).

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
4.1 - À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção dos inscritos.
4.2 - A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) servidores da Fundação Municipal de 
Cultura, integrantes da curadoria do Festival de Música e nomeados por meio de Portaria.
4.3 - A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões. 
4.4 - Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar do presente edital na condição 
de interessado(s)/proponente(s) ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as 
propostas apresentadas ou grau de parentesco com os interessados.
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 - A Comissão de Seleção avaliará os inscritos, considerando as exigências especificadas neste 
Edital.

Deverá constar em Critério de avaliação Pontuação

1
Currículo

Participações em festivais
(até 03 participações)

0,8 pontos
(máximo: 2,4 pontos)

2 Álbum lançado*
(até 03 álbuns)

0,4 pontos
(máximo: 1,2 pontos)

3
Portfólio

Comprovação de apresentação musical na rua 
ou em instituições**

(até 05 apresentações)

0,7 pontos 
(máximo: 3,5 pontos)

4 Não ser necessária amplificação/som para a 
apresentação 0,4 pontos

5 Link de vídeo Vídeo de apresentação na categoria escolhida 
(rua ou instituição) *** 2,5 pontos

TOTAL 10 pontos
* Não serão considerados EP’s.
** Para os pretendidos fins, considera-se música na rua toda apresentação em espaços abertos/
públicos com circulação de pessoas.
** A comprovação das atividades através do portfólio poderá se dar por fotos, clipping de matérias 
ou links das ações.
*** O vídeo deverá conter uma performance musical de até 5 minutos, no qual serão avaliados 
adaptação ao local de apresentação, técnica na execução, adequação à proposta curatorial do 
festival (brasilidade, inovação, interlocuções com variados estilos) e interação com o público.

5.2 - Para efeito de desempate serão utilizados os seguintes critérios abaixo relacionados, nesta 
ordem:
 a) Maior pontuação recebida no item 5 (link de vídeo);
 b) Maior pontuação recebida no item 1 (participações em festivais).

6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
6.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 13 de maio de 2019, no Diário Oficial do 
Município e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as inscrições deferidas 
e indeferidas, com o nome dos inscritos listados em ordem alfabética. 
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição deverão ser encaminhados ao e-mail fm-
cpg@hotmail.com impreterivelmente até as 18 horas do dia 15 de maio de 2019. Os recursos de-
vem conter provas que justifiquem o possível deferimento da inscrição (print da tela de confirmação 
da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
6.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos recursos 
será divulgado até o dia 17 de maio de 2019, podendo haver nova publicação das inscrições de-
feridas, com os devidos reparos. 

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município e no site www.pontagrossa.
pr.gov.br/cultura até o dia 24 de maio de 2019.
7.2 - Haverá uma listagem de suplentes, no caso de eventual desistência ou impossibilidade de 
participação/contratação de algum(a) selecionado(a), após publicado o resultado final.
7.3 - No caso de desistência ou impossibilidade de participação, os selecionados deverão comu-
nicar expressamente no e-mail fmcpg@hotmail.com até o dia 31 maio de 2019, apresentando os 
motivos.

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1 – As atrações selecionadas serão remunerados de acordo com as categorias a seguir, estando 
elas divididas de acordo com a distância da residência do interessado até a sede da Fundação 
Municipal de Cultura (Rua Julia Wanderley, nº 936, Centro- Ponta Grossa - PR, 84010-170):
 a) R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para residentes em Ponta Grossa ou cidades
                distantes até 300km de Ponta Grossa/PR;
 b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para residentes em cidades distantes de 301km até 550km
                de Ponta Grossa/PR;
 c) R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para residentes em cidades  distantes  acima
               de 551km de Ponta Grossa/PR.
Parágrafo único: Os valores acima mencionados estarão sujeitos à dedução dos impostos legais 
(INSS, ISS e IR).

9 – DAS OBRIGAÇÕES 
9.1 - Da contratante: a Fundação Municipal de Cultura ficará responsável por determinar as datas, 
horários e locais de apresentações, pelo pagamento de ECAD, alvará, pela  disponibilização de 
estrutura de palco, som, iluminação, e pela divulgação das ações.
9.2 - Da contratada: são de responsabilidade da atração selecionada os custos de transporte, 
alimentação e hospedagem, equipamento técnico necessário para apresentação, cumprir com as 
datas e horários determinados pela Fundação Municipal de Cultura.

10 – DAS PENALIDADES
10.1 – Caso a atração selecionada confirme sua presença, mas não venha à Ponta Grossa, ficará 
sujeito à multa no valor de 40% da remuneração a que teria direito, e não poderá participar de 
editais do Município de Ponta Grossa, nem contratar com a Prefeitura pelo prazo de 02 (dois) anos.
10.2 – Caso a atração informe sua desistência à coordenação do evento (sem justificativa plau-
sível, a ser avaliada pela coordenação do evento) com prazo inferior a 35 (trinta e cinco) dias 
corridos, ficará sujeito à multa no valor de 30% da remuneração a que teria direito;
10.3 – Caso a atração selecionada desista de sua participação no meio do evento (02 a 11 de 
agosto de 2019), ficará sujeita à multa no valor de 30% da remuneração e não poderá participar de 
editais do Município de Ponta Grossa, nem contratar com a Prefeitura pelo prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo único: a coordenação do evento poderá acertar, de comum acordo com a atração se-
lecionada, a exclusão e/ou a inclusão de apresentações que não estavam previstas, mas que 
atendam às necessidades e expectativas do evento, caso em que este artigo não será aplicado.
10.4 – As irregularidades supracitadas, bem como outras que porventura vierem a ocorrer, serão 
avaliadas pela Fundação Municipal de Cultura, Procuradoria Geral do Município e Controladoria 
Geral do Município seguindo o disposto na Lei Municipal nº 8.393/2008 e Decreto 1.990/2008.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Todos os selecionados automaticamente cedem os direitos de uso de imagem e voz para fins 
de divulgação e registro documental para a Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de 
Cultura e TV Educativa de Ponta Grossa. A Fundação Municipal de Cultura poderá exibir a grava-
ção das apresentações em plataformas digitais, TV e outros canais de comunicação. 
11.2 - A inscrição do interessado implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital.
11.3 - Cada selecionado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas infor-
mações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou 
penal da Fundação Municipal de Cultura.
11.4 - A seleção não gera vínculo trabalhista entre a municipalidade e o artista.
11.5 - Dúvidas sobre este edital podem ser esclarecidas através do e-mail fmcpg@hotmail.com.
11.6 - Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa.
11.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital. 

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
______________________________________________________________________________

EDITAL Nº 002/2019
CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS

 PARA O 11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
abre edital para credenciamento de até 12 (doze) músicos oficineiros para o 11º Festival de Música 
de Ponta Grossa.

1. DO OBJETO: 
1.1 - O Festival de Música de Ponta Grossa será realizado no período de 02 a 11 de agosto e tem 
como um de seus objetivos incentivar o intercâmbio cultural, com apresentações de músicos de 
diversas regiões, além de incentivar a aprendizagem e compreensão musical em seus diferentes 
formatos, difundindo a música para toda a população e promovendo a cidade de Ponta Grossa 
como destino turístico na área cultural.
1.2 -  As oficinas serão ministradas no Centro de Música e divididas em duas categorias, sendo:
 a) Musicalização infantil: desenvolvimento de oficinas para o público infantil e apresentação
                do resultado final em sala de aula. A musicalização divide-se em:
     - Oficina para crianças de 0 a 5 anos (carga horária de 16 horas) – 50 vagas
     - Oficina para crianças de 6 a 10 anos (carga horária de 16 horas) – 50 vagas
 b) Oficinas: cada interessado deverá realizar 01 (uma) oficina no instrumento de interesse
                e apresentação de 01 (um) recital, totalizando 10 (dez) oficinas de música popular e/ou
                erudita e 10 (dez)  recitais.  As  oficinas  terão  carga  horária de 16 horas,  divididas em 
                02 dias  (08 horas cada), e serão abertas  até 50  vagas para  o público,  nos  seguintes 
                cursos:
 - Canto Lírico
 - Flauta Doce
 - Flauta Transversal 
 - Grupo de Metais 
 - Piano Clássico
 - Piano Popular
 - Saxofone
 - Violão Clássico
 - Violão Popular
 - Violino

1.3 - A contrapartida de cada oficineiro será a realização de um recital, no curso escolhido, aberto 
ao público, no Centro de Música ou outro espaço alternativo escolhido pela Fundação Municipal 
de Cultura. Cada recital deverá ter duração de 50 a 90 minutos, com data e horários a serem 
acordados pela organização do festival.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Serão aceitas inscrições de pessoas físicas ou jurídicas (inclusive MEI, ME etc).
2.2 - Poderão participar músicos oficineiros residentes em território brasileiro, maiores de 18 anos, 
que atendam aos critérios previstos neste edital.
2.3-      Não poderão participar:
 a)    Menores de 18 anos de idade;
 b)   Servidores   da   Fundação  Municipal  de   Cultura   de   Ponta   Grossa,   cônjuge   ou 
                  companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
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                  grau de funcionário público municipal da cidade de Ponta Grossa;
 c)   Membros da Comissão de Seleção;
 d)   Interessados que  possuam  vínculo  profissional/empresarial  ou  grau de   parentesco 
                  com membros da Comissão de Seleção.
 
3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 - Os interessados deverão inscrever-se exclusivamente por meio do preenchimento de formu-
lário eletrônico, disponível no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, no período de 17 de abril 
         a    12 de maio de 2019. 
3.2 - O interessado poderá se inscrever em apenas 01 (uma) categoria. Em caso de recebimento 
de mais de uma inscrição somente será considerada a última enviada.
3.3–  Etapas de inscrição:
 1 - Formulário eletrônico (dados de contato);
 2 - Documentos de habilitação.
 3 – Documentos de comprovação artística.
 4 – Link do vídeo.
3.4 – Os documentos de habilitação serão os seguintes (formato JPG ou PDF, tamanho máximo 
de 5 MB): 
a) PESSOA FÍSICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente; 
 - Cópia do RG do proponente; 
 - Cópia do CPF do proponente; 
 - Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND Trabalhista.

b) PESSOA JURÍDICA: 
 - Cópia do comprovante de residência em nome da empresa; 
 - Cópia do RG do representante legal; 
 - Cópia do CPF do representante legal; 
 - Cópia do cartão bancário em nome da empresa; 
 - Cópia do contrato social e alterações ou estatuto atualizado; 
 - CND Municipal; 
 - CND Estadual; 
 - CND Federal conjunta; 
 - CND FGTS;
 - CND Trabalhista;
 - CND Falência e Concordata (exceto MEI);
 - Carta de exclusividade (conforme modelo disponibilizado no site).

3.5 – Os documentos de comprovação artística serão os seguintes:
- Projeto descritivo da oficina, conforme modelo disponibilizado no site, que deverá conter tema, 
descrição das atividades, metodologia e materiais didáticos utilizados (formato DOC ou DOCX, 
tamanho máximo de 10 MB);
- Currículo (formato DOC, DOCX ou PDF, tamanho máximo de 10 MB);
3.6 – O interessado – exceto para Musicalização Infantil - deverá anexar o link de um vídeo (em 
YouTube ou Vimeo) de uma performance musical da atração com tempo máximo de 5 minutos, no 
qual serão avaliados técnica, afinação e fluência no instrumento pretendido.
3.7 - Não serão aceitas inscrições que não cumpram rigorosamente todas as exigências previstas 
neste edital, sendo que a ausência de qualquer documento implicará na desclassificação do(s) 
interessado(s).

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
4.1 - À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção dos inscritos.
4.2 - A Comissão de Seleção será composta por professores do Conservatório Maestro Paulino, 
com experiência nos segmentos específicos e nomeados por meio de Portaria.
4.3 - A Comissão de Seleção é soberana quanto ao mérito das decisões. 
4.4 - Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar do presente edital na condição 
de interessado(s)/proponente(s) ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as 
propostas apresentadas ou grau de parentesco com os interessados.
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 - A Comissão de Seleção avaliará os inscritos, considerando as exigências especificadas neste 
Edital.

Deverá constar em Critério de avaliação Pontuação

1

Currículo

Ministrado oficina
(até 03 oficinas)

0,4 pontos 
(máximo: 1,2 pontos)

2 Participação como oficineiro em festivais
(até 03 festivais)

0,8 pontos 
(máximo: 2,4 pontos)

3 Graduação - Licenciatura* 0,5 pontos
4 Graduação - Bacharelado* 0,5 pontos
5 Pós-Graduação* 0,6 pontos
6 Mestrado* 0,8 pontos
7 Doutorado* 1 ponto

8 Execução/proposta Vídeo no instrumento preterido/ projeto descri-
tivo** 3 pontos

TOTAL 10 PONTOS

* Os itens 3 a 7 serão cumulativos. 

** As oficinas de instrumentos constantes no item 1.2 – alínea b, serão avaliadas através de vídeo 
que deverá conter uma performance musical de até 5 minutos, no qual serão avaliados técnica, 
afinação e fluência no instrumento pretendido, mais um projeto descritivo das atividades a serem 
realizadas durante as oficinas, no projeto deverá conter: tema, descrição das atividades, metodo-
logia e materiais didáticos utilizados. Para as oficinas de musicalização infantil o professor será 
avaliado apenas pelo projeto descritivo, já mencionado acima.

5.2 - Para efeito de desempate serão utilizados os seguintes critérios abaixo relacionados, nesta 
ordem:
 a)  Maior pontuação recebida no item 8 (link de vídeo/projeto)
 b)  Maior pontuação recebida no item 2 (participações em festivais)

6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
6.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 15 de maio de 2019, no Diário Oficial do 
Município e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, a homologação com as inscrições deferidas 
e indeferidas, com o nome dos inscritos listados em ordem alfabética. 
6.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição deverão ser encaminhados ao e-mail fm-
cpg@hotmail.com impreterivelmente até as 18 horas do dia 17 de maio de 2019. Os recursos de-
vem conter provas que justifiquem o possível deferimento da inscrição (print da tela de confirmação 
da inscrição, documentos comprobatórios, etc).
6.3 - Os recursos serão avaliados pela Fundação Municipal de Cultura. O resultado dos recursos 
será divulgado até o dia 20 de maio de 2019, podendo haver nova publicação das inscrições de-
feridas, com os devidos reparos. 

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município e no site www.pontagrossa.
pr.gov.br/cultura até o dia 31 de maio de 2019.
7.2 - Haverá uma listagem de suplentes, no caso de eventual desistência ou impossibilidade de 
participação/contratação de algum(a) selecionado(a), após publicado o resultado final.
7.3 - No caso de desistência ou impossibilidade de participação, os selecionados deverão comuni-
car expressamente no e-mail cmmp.artistica@gmail.com até o dia 31 maio de 2019, apresentando 
os motivos.

8. DA REMUNERAÇÃO
8.1 – Os 12 músicos oficineiros selecionadas serão remunerados de acordo com as categorias a 
seguir, estando elas divididas de acordo com a distância da residência do interessado até a sede 
da Fundação Municipal de Cultura (Rua Julia Wanderley, nº 936, Centro- Ponta Grossa - PR, 
84010-170):
 a) R$ 3.200,00  (três mil e duzentos reais)  para residentes em  Ponta Grossa  ou  cidades 
                distantes até 300km de Ponta Grossa/PR;
 b) R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para residentes em cidades distantes de 301km
                até 550km de Ponta Grossa/PR;
 c) R$ 4.100,00  (quatro mil e cem reais)  para residentes  em cidades  distantes  acima  de 
                551km de Ponta Grossa/PR.
Parágrafo único: Os valores acima mencionados estarão sujeitos à dedução dos impostos legais 
(INSS, ISS e IR).

9 – DAS OBRIGAÇÕES 
9.1 - Da contratante: a Fundação Municipal de Cultura ficará responsável pela alimentação dos 
músicos oficineiros durante sua estada em Ponta Grossa (em restaurante a ser definido pela Fun-
dação), por determinar as datas, horários e locais das oficinas e apresentações, e divulgação das 
ações.
9.2 - Da contratada: são de responsabilidade do músico oficineiro selecionado os custos de trans-
porte e hospedagem, e cumprir com as datas e horários determinados pela Fundação Municipal 
de Cultura.

10 – DAS PENALIDADES
10.1 – Caso o músico oficineiro selecionado confirme sua presença, mas não venha à Ponta 
Grossa, ficará sujeito à multa no valor de 20% da remuneração a que teria direito, e não poderá 
participar de editais do Município de Ponta Grossa, nem contratar com a Prefeitura pelo prazo de 
02 (dois) anos.
10.2 – Caso o músico oficineiro informe sua desistência à coordenação do evento (sem justificativa 
plausível, a ser avaliada pela coordenação do evento) com prazo inferior a 35 (trinta e cinco) dias 
corridos, ficará sujeito à multa no valor de 10% da remuneração a que teria direito;
10.3 – Caso o músico oficineiro desista de sua participação no meio do evento (02 a 11 de agosto 
de 2019), ficará sujeita à multa no valor de 10% da remuneração e não poderá participar de editais 
do Município de Ponta Grossa, nem contratar com a Prefeitura pelo prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo único: a coordenação do evento poderá acertar, de comum acordo com o músico ofici-
neiro, a exclusão e/ou a inclusão de oficinas e apresentações que não estavam previstas, mas que 
atendam às necessidades e expectativas do evento, caso em que este artigo não será aplicado.
10.4 – As irregularidades supracitadas, bem como outras que porventura vierem a ocorrer, serão 
avaliadas pela Fundação Municipal de Cultura, Procuradoria Geral do Município e Controladoria 
Geral do Município seguindo o disposto na Lei Municipal nº 8.393/2008 e Decreto 1.990/2008.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - Todos os selecionados automaticamente cedem os direitos de uso de imagem e voz para fins 
de divulgação e registro documental para a Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal de 
Cultura e TV Educativa de Ponta Grossa. A Fundação Municipal de Cultura poderá exibir a grava-
ção das apresentações em plataformas digitais, TV e outros canais de comunicação. 
11.2 - A inscrição do interessado implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital.
11.3 - Cada selecionado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas infor-
mações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou 
penal da Fundação Municipal de Cultura.
11.4 - A seleção não gera vínculo trabalhista entre a municipalidade e o artista.
11.5- Dúvidas sobre este edital podem ser esclarecidas através do e-mail cmmp.artistica@gmail.
com.
11.6 - Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa.
11.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital. 

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019.
Objeto e finalidade: Contratação de profissional especializado na realização de palestra durante o 
VIII Festival Literário dos Campos Gerais - FLICAMPOS..

Contratado ARTE RUMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Valor R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Execução 06 de junho de 2019
Programática 1900213392008321863390399999
Item Descrição Unidade Quant Valor Unit. Valor Total

1

Contratação do profissional, Mauricio Pe-
reira, para realização de palestra durante o 
VIII Festival Literário dos Campos Gerais - 
FLICAMPOS

serviço 01 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Fundamento: Conforme inciso III do Artigo 25 da Lei 8.666/93.
15/04/19 – Fernando Rohnelt Durate – Presidente da Fundação Municipal de Cultura.

F M S
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E 

S A Ú D E

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 450/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HUGO LUCAS VASSOLER DE BRITO LANCHES – EIRELI  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento origi-
ná¬rio, que passa a ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão à conta da dotação orçamentária n°. 30.001.103020061.2.415/33.90.39.41.00. Cód. Red. 233”.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 284/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: AP MANGINI COMÉRCIO MATERIAL CIRÚRGICO LTDA ME
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterado a Cláusula Sétima do instrumento origi-
ná¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da dotação orçamentária n° 30.001.103020051.2.406/33.90.30.43.00. Cód. Red. 137”.
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Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 32/2019.

 A Fundação Municipal de Saúde  de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 
30 de abril de 2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de 
Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.
org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição de VENTILÔMETRO DE WRIGHT para uso da Fundação 
Municipal de Saúde de Ponta grossa. Valor Máximo: R$ 21.473,33(vinte e um mil, quatrocentos e 
setenta e três reais e trinta e três centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº33/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia  30 DE ABRIL DE 2019,  
através  da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica 
REGISTRO DE PREÇOS,  para aquisição  eventual de MATERIAL DESCARTAVEL  para realiza-
ção de tarefas administrativas, hospitalares  para as cozinhas do Hospital Municipal Dr. Amadeu 
Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, para atendimento a pacientes da 
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa . Valor Máximo R$ 477.577,60 (quatrocentos e 
setenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).   Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-
1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.
org.br.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

F U M T U R
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  T U R I S M O

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 62/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 02 de maio de 2019, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. 
Valor Máximo: R$ 9.301,18(nove mil, trezentos e um reais e dezoito centavos). 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 prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
Secretaria Municipal de Turismo

Edgar Hampf

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

 
 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA FASPG 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2019 
Exercício: 2019 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 15/04/2019       PROTOCOLO: 1050278 / 2019 PROCESSO: 17 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: LAURECI PEREIRA KOTESKI 

Endereço: VISCONDE DE RIO BRANCO, 407 
Bairro: OFICINAS   Cidade: PONTA GROSSA - PR 

CPF: 722.799.159-87  RG: 56036148 PR 

OBJETO 
PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO FAMÍLIA ACOLHEDORA. 

JUSTIFICATIVA 
PAGAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 11.350/2013 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700308243004560193390480000 1 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   109747   1.00 BOLSA AUXILIO  763,20  763,20 UND 

Total:  763,20 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal nº 
6.180/1999,

CONVOCA
Os Senhores Conselheiros para participarem da 3ª Reunião Ordinária, que será realizada no dia 
22 de abril do corrente ano, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do IPLAN, no Paço Municipal, 
localizado na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, Ronda. Tendo como

PAUTA:
- Abertura e informes;
- Aprovação da pauta;
- Aprovação a Ata da 2 a Reunião Ordinária do Conselho do Iplan

- Prestação de Contas e orçamento de 2019;
- Processo nº 1020291/2018 – Instituição Adventista Sul Brasileira de Educação e Assistência
Social;
- Processo nº 3540377/2018 – Parada Vendrami;
- Processo nº 3600040/2018 – Residencial Bella Vita;
- Processo nº 520059/2019 – Condomínio Jardim Porto Feliz;
- Processo nº 710151/2019 – Projeto para análise quanto a necessidade de apresentar EIV;
- Processo nº 2980335/2018 – Loteamento Malibu;
- Projeto para análise quanto a necessidade de apresentar EIV – DAF;
- Encerramento.

Conselho Deliberativo do IPLAN, em 12 de abril de 2019.
CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR

PRESIDENTE
______________________________________________________________________________

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e  
de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI

Nº 07/2019 – IPLAN
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planejamento 
Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público que a em-
presa A.L.O.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA portadora do CNPJ 76.307.024/0001-
50, protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, confor-
me consta no Processo nº 370028/2019, do empreendimento denominado Residencial Montevideu 
VII-A, VIII-A e X localizado na Rua Eduardo Burgardt, s/nº, Bairro Contorno, deste município. 
A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da 
publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), em acordo com o contido no Art.º. 8º da referida lei.
O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.

Ponta Grossa, 14 de abril de 2019. 
Ciro Macedo Ribas Junior

Diretor Executivo IPLAN

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

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Publicado em 27 de março de 2019

PROCESSO N° 24.937/2019 - ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 005/2019
Em conformidade com a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II e alterações posteriores e de acordo com 
a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência e, 
em estrita consonância com os princípios elencados no Artigo 29, da Lei Federal 13.303/16, bem 
como Art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade 
dispensa de licitação em epígrafe.
Objeto: Contratação de empresa fornecedora de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, 
que serão utilizados na manutenção diária da estrutura física da sede da Companhia Pontagros-
sense de Serviços – CPS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e especifica-
ções previstas nesta Dispensa de Licitação. Aquisição eventual, conforme demanda.

Item/
lote Descrição Qtd Uni-

dade

Valor 
Unitário 
Max (R$)

FIEBIG
TRC - ABS 
COMER-

CIAL

Vlr Total 
FIEBIG

Vlr Total 
TRC

1

Papel Higiênico macio, folha 
dupla, alvura de 100%, pico-
tado, sem cheiro, largura: 98 a 
102mm, comprimento nominal 
de 30 metros, diâmetro máxi-
mo do rolo: 120 mm; diâmetro 
mínimo do tubo de papelão: 
35mm, gramatura: 20 a 30 g/
m², absorção da água: tem-
po Máximo 15s.(apresentar 
amostras), em pacotes com 04 
rolos, acondicionados em em-
balagens plásticas, em fardos 
contendo 64 rolos

30 Fardo  R$ 90,45 R$ 77,70 
DELICATE

R$ 
2.331,00

2

Papel toalha inter folhado na 
cor branca, com 02 dobras, 
na medida de 23 cm X 20 cm. 
Confeccionado com 60% de 
celulose não reciclada, com 
boa capacidade de absorção. 
Embalados em fardos conten-
do no mínimo 1.000 folhas.

110 Fardo  R$ 13,90 R$ 9,35
ALVEFLOR

R$ 
1.028,50

3

Pedra sanitária com rede pro-
tetora. A Pedra Sanitária não 
deve conter fosfato, nem Pa-
radiclorobenzeno, ingrediente 
potencialmente cancerígeno. 
Além disso, deve conter de-
tergente biodegradável, sendo 
inofensivo ao meio ambiente. 
Pedra de 25g, 1 rede plástica 
+ 1 gancho plástico

300 Um  R$ 2,05 R$ 1,80 
RUBI R$ 540,00

4

Pano de chão, tipo saco, 100% 
algodão, alvejado, 42x66cm, 
borda em acabamento em 
overlock, peso de 100g com 
variação de 5% 

40 Um  R$ 4,96 R$ 4,50 
PRATIC

R$ 
180,00

5

Água sanitária: composição: 
hipoclorito de Sódio e água; 
principio ativo: hipoclorito de 
Sódio teor de cloro ativo 2,0% 
a 2,5% p/p. Frasco de 5000 ml, 
validade mínima de 12 meses, 
a Partir da data de entrega.

10 GL  R$ 9,50 R$ 5,70 
LIMPINHA R$ 57,00

6

Álcool etílico líquido 70 % 1000 
ml, indicado para desinfecção 
de superfície fixa e anti-sep-
sia antes de punção venosa, 
tendo como principio ativo o 
álcool etílico a 77% (v/v) que 
corresponde a 70% em peso, 
com ação antimicrobiana para 
Staphuylococus aureus.

30 Emb  R$ 6,05 R$ 4,45 
CHEMIX R$ 133,50

7

ÁLCOOL EM GEL 70% - Álcool 
em gel para desinfecção, com 
ação antibacteriana, frasco 
com 500 gramas. 

15 Emb  R$ 9,43 R$ 4,50 
CHEMIX R$ 67,50

8

Cera líquida, auto brilho, auto 
tráfego, incolor, para piso frio, 
dispensando o uso de en-
ceradeira, embalagem com 
5.000 ml

2 GL  R$ 65,67 R$ 54,30 
BRAVO R$ 108,60
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9

Desinfetante, desinfeta, de-
sodoriza, limpa e perfuma, 
inibe proliferação de microrga-
nismos causadores de maus 
odores, deixa um agradável 
perfume que permanece após 
a aplicação do produto. AÇÃO 
FUNGICIDA E BACTERICIDA. 
Ideal para desinfecção de lou-
ças sanitárias, pias, latas de 
lixo e ladrilhos de sanitários. 
Embalagem com 5 litros

8 Emb  R$ 12,38 R$ 10,35 
ALPES

Aonde 
se lê: R$ 

83,12; 

Leia-se: R$ 
82,80

10

Detergente líquido neutro, 
glicerinado, Indicado para 
lavagem manual de louças, 
talheres, copos e utensílios em 
cozinhas e limpeza em geral. 
Embalagem com 500 ml. 

54 Emb  R$ 1,69 R$ 1,45 
VIDA R$ 78,30

11

Esponja dupla face para 
limpeza, confeccionada em 
manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina 
a prova d'água, impregnada 
com mineral abrasivo e aderida 
à espuma de poliuretano com 
bactericida.

30 Um  R$ 1,07 R$ 0,50 ES-
FREBOM R$ 15,00

12

Desodorizador de ambiente 
em spray, essências diversas, 
formato cilíndrico, embalagem 
com no mínimo 360 ml, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. 

12 Um  R$ 10,58 R$ 6,85 
BOM AR R$ 82,20

13 Flanela 100% algodão 30x50, 
na cor amarela. 18 Um  R$ 1,89

R$ 1,40 
SANTA 
MARG

R$ 25,20

14

Rodo plástico duplo 40 cm com 
cabo de madeira plastificado. 
Rodo Perfil de borracha com 
acabamento chanfrado. Uti-
lizado para secar superfícies 
úmidas. É ideal para o trabalho 
doméstico otimizando o tempo 
de serviço. Possui borracha 
natural resistente. Lâmina em 
EVA duplo. Ajusta-se às imper-
feições do piso ideal para secar 
e passar pano, com pontos que 
seguram melhor o pano.

10 Um  R$ 11,33 R$ 6,45 
RODO R$ 64,50

15 Querosene – embalagem com 
01 litro 6 Um  R$ 12,74 R$ 8,90 DA 

ILHA R$ 53,40

16

Detergente alcalino com alto 
poder desengraxante. Exce-
lente para a limpeza de reves-
timentos engordurados, cozi-
nhas ou garagens. É indicado 
para limpar profundamente 
mármores sensíveis e delica-
dos, granitos, outras rochas, 
cimentícios, cerâmicas, por-
celanatos, e qualquer tipo de 
superfície lavável.-embalagem 
de 5000 ml.

5 GL  R$ 41,88 R$ 32,40 
PERFECTO R$ 162,00

17

Removedor de cera de alta 
eficiência, para rápida remoção 
de grossas camadas de cera, 
acabamentos e seladores de 
difícil remoção; com pouca 
produção de espuma, conten-
do ingredientes ativos totais 
24,0 no mínimo; enxaguável 
com água. Fácil de usar, com 
secagem rápida. Embalagem 
preferencialmente de 5 litros.

3 Emb  R$ 48,07 R$ 48,00 
CRIVIALLI R$ 144,00

18
Sabão em barra 200 gramas, 
neutro, glicerinado, embala-
gem com 5 unidades.

10 Pct  R$ 8,14 R$ 7,10 
ALPES R$ 71,00

19

Sabonete cremoso líquido para 
higienização das mãos acon-
dicionado em bolsa plástica 
rígida (refil), lacrada, de 700 a 
1.000 ml, compatível com dis-
pensador que libere aproxima-
damente 1 ml por acionamento 
utilizados em sistema fechado, 
hipoalergênico, com adição de 
emolientes para evitar resseca-
mento e proporcionar hidrata-
ção da pele, com leve fragrân-
cia, de fácil ensaboamento, 
com quantidade mínima de 
anti-séptico com o objetivo de 
conservar o produto, e com PH 
neutro. 

25 Emb  R$ 10,14 R$ 9,25 
PREMISSE R$ 231,25

20

Saco para lixo de uso do-
méstico, de polietileno com 
capacidade para 100 litros na 
cor preta. Embalagem com 
100 unidades. O produto deve 
estar em conformidade com 
as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056. 

5 Pct  R$ 31,61 R$ 23,20 
BELPLAST

Aonde 
se lê: R$ 
158,05; 
Leia-se: 

R$ 
116,00

21

Saco para lixo de uso do-
méstico, de polietileno com 
capacidade para 100 litros 
na cor azul. Embalagem com 
100 unidades. O produto deve 
estar em conformidade com 
as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056. 

5 Pct  R$ 43,31 R$ 33,35 
BELPLAST

R$ 
166,75

22

Saco para lixo de uso do-
méstico, de polietileno com 
capacidade para 60 litros na 
cor preta. Embalagem com 
100 unidades. O produto deve 
estar em conformidade com 
as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056. 

4 Pct  R$ 29,05 R$ 15,52 
BELPLAST

Aonde 
se lê: R$ 
116,20; 

Leia-se 
R$ 62,08

23

Saco para lixo de uso do-
méstico, de polietileno com 
capacidade para 40 litros na 
cor preta. Embalagem com 
100 unidades. O produto deve 
estar em conformidade com 
as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056. 

10 Pct  R$ 18,37 R$10,59 
BELPLAST

Aonde 
se lê: R$ 
183,70; 
Leia-se: 

R$ 
105,90

24

Saco para lixo de uso do-
méstico, de polietileno com 
capacidade para 15 litros na 
cor preta. Embalagem com 
100 unidades. O produto deve 
estar em conformidade com 
as normas da ABNT. NBR 
9190/9191/13055/13056. 

3 Pct  R$ 15,48 R$ 6,82 
BELPLAST

Aonde 
se lê: R$ 

46,44; 
Leia-se: 
R$ 20,46

25

Sabão em pó de primeira linha, 
azul, com aparência uniforme, 
Isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapida-
mente em água sem formar 
agregados de difícil dissolução. 
Biodegradável. Embalagem 
com 1.000 g.

20 Emb  R$ 10,18 R$ 8,20 
SURF

Aonde 
se lê: R$ 
203,60; 

Leia-se: R$ 
164,00

26

Limpador multiuso para limpe-
za pesada, ideal para limpeza 
de grandes superfícies (lavá-
veis) como pisos e azulejos 
de cozinhas e banheiros em 
embalagens de 500 ml.

30 Emb  R$ 5,23 R$ 4,35 
LIMPOL R$ 130,50

27

Vassoura com cerdas de pêlo 
sintético; com base de 60 (ses-
senta) centímetros. Fixação 
do Cabo sistema rosca, com 
cabo de madeira, para limpeza 
em áreas internas, piso liso, 
medindo aproximadamente 
120 cm.

6 Um  R$ 14,94 R$ 14,94 
BETTANIN R$ 89,64

28

Vassoura para limpeza de pi-
sos diversos, corredores e pá-
tios em geral. Cerdas macias 
de nylon, base em polipropile-
no, fixação do cabo com siste-
ma de rosca, cabo de madeira, 
medindo aproximadamente 
120 cm.

6 Um  R$ 13,51 R$ 7,50 
PURIPLUS

Aonde 
se lê: R$ 

45,12; 
Leia-se: R$ 

45,00

29
Açúcar, tipo refinado, caracte-
rísticas adicionais branco, 1ª 
qualidade, embalagem de 5kg. 

40 Pct  R$ 8,76 R$ 8,75 
CERTANO

Aonde 
se lê: R$ 
487,20; 

Leia-se: R$ 
350,00

30

Adoçante líquido dietético 
(Sacarina Sódica e Ciclamato 
de Sódio) em embalagem de 
100 ML. 

40 Emb  R$ 4,36 R$ 4,35 
ADOCIL R$ 174,00

31

Copo plástico descartável com 
capacidade para 180 ml, em 
Polipropileno (PP), embalagem 
em tiras com 100 unidades 
acondicionados em caixa de 
papelão com 2.500 unidades. 
Produzidos em conformida-
de com a Norma ABNT/NBR 
14.865:2012. 

10 Cx  R$ 81,31
R$ 69,50 
CRISTAL-

PLAST
R$ 695,00

32

Copo plástico descartável par 
café Capacidade de 80 ml, em 
Polipropileno (PP), embalagem 
em tiras com 100 unidades, 
acondicionados em caixa de 
papelão com 2.500 unidades. 
Produzidos em Conformida-
de com Norma ABNT NBR 
14.865:2012.

8 Cx  R$ 79,31
R$ 69,00 
CRISTAL-

PLAST
R$ 552,00

33

Café, em pó homogêneo, 
torrado e moído, constituído 
de grãos tipo 6 COB, com no 
máximo 10% em peso de grãos 
com defeitos preto, verdes ou 
ardidos (PVA) e ausentes de 
grãos preto-verdes e fermenta-
dos, gosto predominantemente 
de café arábica, admitindo-se 
café robusta (conilon), com 
classificação de bebidas Mole 
a Rio, isento de gosto Rio 
Zona; Café com categoria de 
Qualidade Superior devem 
apresentar aroma e sabor 
característico do produto, po-
dendo ser Suave ou Intenso 
e obter em analise sensorial 
da bebida, Nota de Qualidade 
Global mínima ou superior a 
8 pontos; Acondicionados em 
embalagem a Vácuo (validade 
máxima de 12 meses), com re-
gistro da data de fabricação e 
validade estampadas no rótulo 
da embalagem. Embalagem 
de 500 gramas. A marca deve 
possuir Certificado no PQC 
– Programa de Qualidade do 
Café, da ABIC.

300 Emb  R$ 10,67 
R$ 10,65 3 

CORA-
ÇÕES

R$ 
3.195,00

34

Filtro de papel, papel branco 
com microfuros, com dupla 
costura lateral, tamanho médio 
103. Caixa com 30 unidades 
cada.

72 Emb  R$ 2,90
R$ 2,85 3 

CORA-
ÇÕES

R$ 205,20

35

Guardanapo pequeno, folha 
simples gofrada e macia, tama-
nho aprox. de 24 x 24 cm, com 
duas dobras, alvura superior a 
70 %, conforme norma ISO; im-
pureza máxima de 15mm2/m2, 
conforme norma TAPPI t437 
m-90, embalado em pacotes 
plásticos transparentes com 50 
folhas cada.

200 Emb  R$ 1,50 R$ 1,30 
PEGG R$ 260,00 36
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36

Chá de sabores diversos: 
Acondicionado em envelope 
individual, tipo sache, de papel 
impermeável, com vedações 
mecânicas (selagem); A em-
balagem deverá trazer externa-
mente os dados de identifica-
ção, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto; Deverá 
apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data 
de entrega; Peso aproximado 
por sache 20g. Caixa com 10 
saches cada.

240 Emb  R$ 3,90 R$ 2,60 
Marca 81 R$ 624,00

37

GARRAFA/BOTIJÃO TÉRMI-
CO. Características: capacida-
de 5 litros, sem torneira, alça 
de transporte, revestimento ex-
terno em plástico, ampola sem 
vidro, tampa gi ratória.

Mar-
ca 
81

R$ 624,00 R$ 32,90 
ALADDIM R$ 329,00

38

Desodorizador de ambiente 
em spray, essências diversas, 
formato cilíndrico, embalagem 
com no mínimo 12ml, com 
identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabrica-
ção e prazo de validade. 

10 Und.  R$ 11,63 R$ 5,00 
BOM AR R$ 50,00

Empresa vencedora dos itens/lotes - 01-02-03-05-06-07-08-09-10-12-13-14-15-16-17-18-19-25-
26-28-29-30-31-32: SUPERMERCADO FIEBIG - CNPJ/MF Nº- 78.245.941/0001-82.
Valor total: 
- Aonde se lê: R$ 12.211,69 (doze mil duzentos e onze reais e sessenta e nova centavos). Leia-se: 
R$ 12.034,45 (doze mil e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Empresa vencedora dos itens/lotes - 04-11-20-21-22-23-24-27: ABS COMERCIAL EIRELI – CNPJ/
MF N° - 17.129.984/0001-08.
Valor total:
 - Aonde se lê: R$ 955,78 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Leia-se: 
R$ 755,83 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Prazo: 12 meses
Forma de Pagamento: Aquisição eventual, conforme demanda.            

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019  
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 006/2019
PROCESSO N.º 24.937/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2019

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, a saber:
De um lado:
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, sociedade de economia mista, inscrita 
no CNPJ/MF sob n° 07.870.661-0001-17, com sede em Ponta Grossa, PR, na Avenida Visconde 
de Taunay, n° 794, nesto ato representada neste ato seu Diretor Presidente, SR. EDUARDO MAR-
QUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.829-71 e pelo Diretor Administra-
tivo Financeiro, SR. BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA, brasileiro, advogado, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 009.838.149-02, residentes e domiciliados nesta cidade de Ponta Grossa (PR), 
doravante denominado CONTRATANTE;
E, de outro lado:
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Ana Rita 
nº 121, bairro 26 de Outubro. CEP 84026-000, na cidade de Ponta Grossa (PR), inscrita no CNPJ 
sob n° 78.245.941/0001-82, fone (42) 3222-8906 / 3224-3269. E-mail: fiebig_evandro@hotmail.
com, representada pelo Sr. CLICEU JORGE FIEBIG, brasileiro, casado, comerciante, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 3.129.603-0 e do CPF/MF N° 472.802.639-68,  residente  e  domicilia-
do  na  cidade  de Ponta Grossa (PR),  sito  à  Avenida Ana Rita n° 121, bairro 26 de Outubro, CEP 
84.026-000, doravante denominada CONTRATADA;

Com fundamento na Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e seu regulamento pelo Decreto n° 
8.945/16, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posterio-
res, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do Consumidor, bem como às normas e con-
dições estabelecidas na Dispensa de Licitação n° 005/2019; as partes resolvem firmar o presente 
contrato, conforme decisão exarada no processo administrativo nº 24.937/2019, e HOMOLOGADO 
às fls. 15 E 16 do Diário Oficial do Município, edição de N° 2.538, de 27/03/2019, referente a Dis-
pensa de Licitação n° 005/2019, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES
Contratação de empresa fornecedora de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, que serão 
utilizados na manutenção diária da estrutura física da sede da Companhia Pontagrossense de 
Serviços – CPS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e especificações 
previstas na Dispensa de Licitação n° 005/2019. Mediante aquisição eventual, conforme demanda 
da CONTRATANTE.
Item/
lote Descrição Qtd Unidade Vlr Unit./Marca Vlr Total 

FIEBIG

1

Papel Higiênico macio, folha dupla, alvura de 100%, pi-
cotado, sem cheiro, largura: 98 a 102mm, comprimento 
nominal de 30 metros, diâmetro máximo do rolo: 120 
mm; diâmetro mínimo do tubo de papelão: 35mm, gra-
matura: 20 a 30 g/m², absorção da água: tempo Máximo 
15s.(apresentar amostras), em pacotes com 04 rolos, 
acondicionados em embalagens plásticas, em fardos 
contendo 64 rolos

30 Fardo R$ 77,70 DELICATE  R$ 2.331,00

2

Papel toalha inter folhado na cor branca, com 02 do-
bras, na medida de 23 cm X 20 cm. Confeccionado com 
60% de celulose não reciclada, com boa capacidade de 
absorção. Embalados em fardos contendo no mínimo 
1.000 folhas.

110 Fardo R$ 9,35 ALVEFLOR R$ 1.028,50

3

Pedra sanitária com rede protetora. A Pedra Sanitária 
não deve conter fosfato, nem Paradiclorobenzeno, 
ingrediente potencialmente cancerígeno. Além disso, 
deve conter detergente biodegradável, sendo inofensivo 
ao meio ambiente. Pedra de 25g, 1 rede plástica + 1 
gancho plástico

300 Um R$ 1,80 RUBI R$ 540,00

5

Água sanitária: composição: hipoclorito de Sódio e 
água; principio ativo: hipoclorito de Sódio teor de cloro 
ativo 2,0% a 2,5% p/p. Frasco de 5000 ml, validade mí-
nima de 12 meses, a Partir da data de entrega.

10 GL R$ 5,70 LIMPINHA R$ 57,00

6

Álcool etílico líquido 70 % 1000 ml, indicado para desin-
fecção de superfície fixa e anti-sepsia antes de punção 
venosa, tendo como principio ativo o álcool etílico a 77% 
(v/v) que corresponde a 70% em peso, com ação antimi-
crobiana para Staphuylococus aureus.

30 Emb R$ 4,45 CHEMIX R$ 133,50

7 ÁLCOOL EM GEL 70% - Álcool em gel para desinfec-
ção, com ação antibacteriana, frasco com 500 gramas. 15 Emb R$ 4,50 CHEMIX R$ 67,50

8
Cera líquida, auto brilho, auto tráfego, incolor, para piso 
frio, dispensando o uso de enceradeira, embalagem 
com 5.000 ml

2 GL R$ 54,30 BRAVO R$ 108,60

9

Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, 
inibe proliferação de microrganismos causadores de 
maus odores, deixa um agradável perfume que perma-
nece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA 
E BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de louças 
sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de sanitários. 
Embalagem com 5 litros

8 Emb R$ 10,35 ALPES R$ 82,80

10

Detergente líquido neutro, glicerinado, Indicado para 
lavagem manual de louças, talheres, copos e utensílios 
em cozinhas e limpeza em geral. Embalagem com 500 
ml. 

54 Bem R$ 1,45 VIDA R$ 78,30

12

Desodorizador de ambiente em spray, essências diver-
sas, formato cilíndrico, embalagem com no mínimo 360 
ml, com identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

12 Um R$ 6,85 BOM AR R$ 82,20

13 Flanela 100% algodão 30x50, na cor amarela. 18 Um R$ 1,40 SANTA 
MARG R$ 25,20

14

Rodo plástico duplo 40 cm com cabo de madeira plas-
tificado. Rodo Perfil de borracha com acabamento 
chanfrado. Utilizado para secar superfícies úmidas. É 
ideal para o trabalho doméstico otimizando o tempo de 
serviço. Possui borracha natural resistente. Lâmina em 
EVA duplo. Ajusta-se às imperfeições do piso ideal para 
secar e passar pano, com pontos que seguram melhor 
o pano.

10 Um R$ 6,45 RODO R$ 64,50

15 Querosene – embalagem com 01 litro 6 Um R$ 8,90 DA ILHA R$ 53,40

16

Detergente alcalino com alto poder desengraxante. Ex-
celente para a limpeza de revestimentos engordurados, 
cozinhas ou garagens. É indicado para limpar profunda-
mente mármores sensíveis e delicados, granitos, outras 
rochas, cimentícios, cerâmicas, porcelanatos, e qual-
quer tipo de superfície lavável.-embalagem de 5000 ml.

5 GL R$ 32,40 PER-
FECTO R$ 162,00

17

Removedor de cera de alta eficiência, para rápida re-
moção de grossas camadas de cera, acabamentos e 
seladores de difícil remoção; com pouca produção de 
espuma, contendo ingredientes ativos totais 24,0 no 
mínimo; enxaguável com água. Fácil de usar, com seca-
gem rápida. Embalagem preferencialmente de 5 litros.

3 Emb R$ 48,00 CRIVIALLI R$ 144,00

18 Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, emba-
lagem com 5 unidades. 10 Pct R$ 7,10 ALPES R$ 71,00

19

Sabonete cremoso líquido para higienização das mãos 
acondicionado em bolsa plástica rígida (refil), lacrada, 
de 700 a 1.000 ml, compatível com dispensador que 
libere aproximadamente 1 ml por acionamento utiliza-
dos em sistema fechado, hipoalergênico, com adição 
de emolientes para evitar ressecamento e proporcionar 
hidratação da pele, com leve fragrância, de fácil ensabo-
amento, com quantidade mínima de anti-séptico com o 
objetivo de conservar o produto, e com PH neutro. 

25 Emb R$ 9,25 PREMISSE R$ 231,25

25

Sabão em pó de primeira linha, azul, com aparência uni-
forme, Isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solú-
vel rapidamente em água sem formar agregados de difí-
cil dissolução. Biodegradável. Embalagem com 1.000 g.

20 Emb R$ 8,20 SURF R$ 164,00

26

Limpador multiuso para limpeza pesada, ideal para 
limpeza de grandes superfícies (laváveis) como pisos 
e azulejos de cozinhas e banheiros em embalagens de 
500 ml.

30 Emb R$ 4,35 LIMPOL R$ 130,50

28

Vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e 
pátios em geral. Cerdas macias de nylon, base em poli-
propileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo 
de madeira, medindo aproximadamente 120 cm.

6 Um R$ 7,50 PURIPLUS R$ 45,00

29 Açúcar, tipo refinado, características adicionais branco, 
1ª qualidade, embalagem de 5kg. 40 Pct R$ 8,75 CERTANO R$ 350,00

30 Adoçante líquido dietético (Sacarina Sódica e Ciclamato 
de Sódio) em embalagem de 100 ML. 40 Emb R$ 4,35 ADOCIL R$ 174,00

31

Copo plástico descartável com capacidade para 180 ml, 
em Polipropileno (PP), embalagem em tiras com 100 
unidades acondicionados em caixa de papelão com 
2.500 unidades. Produzidos em conformidade com a 
Norma ABNT/NBR 14.865:2012. 

10 Cx R$ 69,50 CRISTAL-
PLAST R$ 695,00

32

Copo plástico descartável par café Capacidade de 80 
ml, em Polipropileno (PP), embalagem em tiras com 
100 unidades, acondicionados em caixa de papelão 
com 2.500 unidades. Produzidos em Conformidade com 
Norma ABNT NBR 14.865:2012.

8 Cx R$ 69,00 CRISTAL-
PLAST R$ 552,00

33

Café, em pó homogêneo, torrado e moído, constituído 
de grãos tipo 6 COB, com no máximo 10% em peso 
de grãos com defeitos preto, verdes ou ardidos (PVA) 
e ausentes de grãos preto-verdes e fermentados, gosto 
predominantemente de café arábica, admitindo-se café 
robusta (conilon), com classificação de bebidas Mole a 
Rio, isento de gosto Rio Zona; Café com categoria de 
Qualidade Superior devem apresentar aroma e sabor 
característico do produto, podendo ser Suave ou Inten-
so e obter em analise sensorial da bebida, Nota de Qua-
lidade Global mínima ou superior a 8 pontos; Acondicio-
nados em embalagem a Vácuo (validade máxima de 12 
meses), com registro da data de fabricação e validade 
estampadas no rótulo da embalagem. Embalagem de 
500 gramas. A marca deve possuir Certificado no PQC 
– Programa de Qualidade do Café, da ABIC.

300 Emb R$ 10,65 3 CORA-
ÇÕES R$ 3.195,00

34
Filtro de papel, papel branco com microfuros, com du-
pla costura lateral, tamanho médio 103. Caixa com 30 
unidades cada.

72 Emb R$ 2,85 3 CORA-
ÇÕES R$ 205,20

35

Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, 
tamanho aprox. de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura 
superior a 70 %, conforme norma ISO; impureza máxi-
ma de 15mm2/m2, conforme norma TAPPI t437 m-90, 
embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 
folhas cada.

200 Emb R$ 1,30 PEGG R$ 260,00

36

Chá de sabores diversos: Acondicionado em envelope 
individual, tipo sache, de papel impermeável, com veda-
ções mecânicas (selagem); A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto; Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega; Peso aproximado por 
sache 20g. Caixa com 10 saches cada.

240 Emb R$ 2,60 Marca 81 R$ 624,00

37

GARRAFA/BOTIJÃO TÉRMICO. Características: capa-
cidade 5 litros, sem torneira, alça de transporte, reves-
timento externo em plástico, ampola sem vidro, tampa 
gi ratória.

10 Und. R$ 32,90 ALADDIM R$ 329,00

38

Desodorizador de ambiente em spray, essências di-
versas, formato cilíndrico, embalagem com no mínimo 
12ml, com identificação do produto, marca do fabrican-
te, data de fabricação e prazo de validade. 

10 Und. R$ 5,00 BOM AR R$ 50,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
A despesa com a execução do objeto desta licitação é de R$ 12.034,45 (doze mil e trinta e quatro 
reais e quarenta e cinco centavos), anual.
A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto do presente contrato, em estrita 
observância ao estipulado e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Lici-
tação n° 005/2019, a qual foi devidamente homologada pela CONTRATANTE.
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Parágrafo primeiro: Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer mo-
dificações que venham a ser necessárias durante a vigência deste instrumento, desde que nos 
termos dos artigos 68 a 84 da Lei nº. 13.303/16.

Parágrafo segundo - valor total do presente Contrato é de R$ 12.034,45 (doze mil e trinta e quatro 
reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
O regime de execução será o de contratação por preço unitário, mediante aquisição eventual, sob 
demanda da CONTRATANTE.
Parágrafo Único - O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatu-
ra, prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO
1- Os produtos deverão ser entregues conforme descrição contida na ordem de Fornecimento 
emitida pelo Departamento Administrativo, que previamente avisara por telefone, no prazo de até 
24 (vinte quatro) horas. A entrega será feita conforme demanda e solicitação da Companhia Pon-
tagrossense de Serviços. 

2- O material será recebido pelo responsável indicado na Ordem de Fornecimento, devendo, 
obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de Responsabilidade, na 
qual o fornecedor assuma inteira responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues, por 
estarem na conformidade e condições exigidas no edital, no instrumento contratual e na legislação 
que regulamenta a matéria.

3- Caberá ao responsável de cada unidade requisitante, no ato de recebimento, certificar-se de 
que cada produto esteja acompanhado do competente Termo de Responsabilidade, na forma e 
condições referidas no item anterior, sob pena de responsabilidade funcional.

4- A verificação das quantidades e qualidade dos produtos recebidos é da competência indelegável 
do responsável indicado na Ordem de Fornecimento, que deverá, a cada recebimento, certificar se 
os mesmos atendem às exigências constantes na Cláusula Primeira deste Contrato.

5- Quando ocorrer atraso na entrega dos produtos, por força maior, a prorrogação que vier a ser 
concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para isenção de multa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS
O quantidade e o valor contratados são os constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, obedecida a 
classificação da Dispensa de Licitação n° 005/2019, especificados, detalhadamente, na ata da 
Dispensa, constante às fls.200/2016, atualizados por Despacho homologatório do Sr. Diretor Pre-
sidente, datado de 25/03/2019, constantes nos autos do Processo Administrativo n° 24.937/2019.

1- No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e demais 
despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste contrato, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes ou incidentes.

Parágrafo Primeiro - Em cada fornecimento decorrente deste contrato, serão observadas, quanto 
ao preço, cláusulas e condições constantes na Dispensa de  Licitação n° 005/2019 e do presente 
Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1- O pagamento será até o 30º (trigésimo) dia do protocolado do fornecimento dos produtos, após 
o atesto pelo setor competente da CONTRATANTE, na Nota Fiscal.
2- A Nota Fiscal, deverá ser eletrônica e estar atestada pelo responsável da fiscalização do con-
trato, após conferência, juntamente com UMA CÓPIA DO CONTRATO e as Certidões Negativas 
Municipal, Estadual, Federal, INSS, FGTS e Trabalhista, sendo o depósito efetuado através de 
ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto 
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito.
3- A CPS pagará pelos produtos fornecidos o valor descrito na Clausula Primeira.
4- Antes do pagamento será verificada à regularidade da licitante vencedora perante as certidões 
negativas.
5- No caso de constatada a não regularidade da licitante vencedora nas certidões negativas, a 
mesma será convocada para que regularize sua situação, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, 
prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação;
6- Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá ser rescindido e a 
licitante vencedora sujeita às multas estabelecidas neste Edital.
7- O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham 
sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.
8- Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pela licitante vencedora e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente regularizado.
9- A CPS reserva-se o direito de suspender o pagamento se os produtos e serviços forem entre-
gues em desacordo com o Contrato.
10- Dos pagamentos devidos à licitante vencedora serão descontados os impostos e contribuições 
de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, durante a vigência do contrato, exceto na hipóte-
se prevista no inc. I a VI do art. 81 da Lei Federal 13.303/16, devidamente comprovada.
O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, 
que comprovem a sua procedência, tais como: listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de 
aquisição, matérias primas ou de outros documentos - julgados necessários – que embasaram a 
oferta de preços por ocasião da classificação e os apurados no momento do pedido. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
1- A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
na Dispensa de Licitação ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo 
das sanções legais 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:
2- A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regular apura-
ção, pelo descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos:
3- multa moratória de 0,25 % (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso não jus-
tificado, até o 5º (quinto) dia, e a partir do 6º (sexto) dia, 0,5% (meio por cento), contados desde o 
1º (primeiro) dia de atraso, a ser calculada sobre o valor total do item não fornecido, até o limite de 
5% (cinco por cento).
4- a justificativa para eventual atraso, não se aplicando a multa referida no subitem anterior, 
só será considerada em casos fortuitos ou de força maior, devendo ser apresentada por escrito.
5- na hipótese da não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da 
importância a ser paga ao fornecedor.
6- Advertência;
7- Multa compensatória de 5% (cinco por cento) a ser calculada sobre o valor total da propos-
ta, no caso de ocorrer a recusa à contratação a que se refere o subitem 9, 10 e 11, ou pela rescisão 
deste Contrato, por sua culpa, sem prejuízo das demais sanções;
8- Nesta hipótese, após apuração efetuada, e não ocorrendo o pagamento perante a CPS, o 
valor da multa aplicada será cobrada judicialmente.

9- Caracterizar-se-a formal recusa à contratação, podendo a CPS, a seu exclusivo juízo, con-
vocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na 
contratação, em igual prazo e atendidas todas as condições deste Edital para o fornecimento do 
objeto ou então cancelar o item, as seguintes hipóteses:
10- Após decorridos 10(dez) dias da convocação da CPS sem que a licitante vencedora tenha 
retirado e assinado o instrumento contratual;
11- Após decorridos 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, sem que tenha iniciado o forneci-
mento do objeto desta licitação, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.
12- As sanções previstas nos subitens 3 ao 7 poderão ser aplicadas em conjunto com as do 
subitem 13.
13- A licitante que, convocada dentro do prazo de sua proposta, não celebrar o contrato, dei-
xar de entregar documentos exigidos ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar 
impedida de licitar e contratar com a COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 
cominações legais, conforme do Art. 83 e 84 da Lei 13.303/2016, sem prejuízo das multas previs-
tas neste Contrato e das demais cominações legais.
14- Da sanção aplicada caberá recurso, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.
15- A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO e RESCISÃO DO CONTRATO E PROCEDIMEN-
TOS
1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.
1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial para assinatura 
do contrato, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito 
à contratação e estará sujeita às penalidades previstas na CLÁUSULA OITAVA deste contrato.
2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 
contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos 
de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no §4° do Atigo 30 do Decreto Municipal 
n° 8.490/14, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta clas-
sificada, obedecida às exigências de habilitação.
2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Con-
trato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos 
assumidos no certame.
3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou su-
pressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 
escrito e também integrará o Contrato.
5 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura e os preços firmados 
contratualmente, nos termos do lance vencedor.
6 Não será exigida da(s) licitante(s) vencedora(s) prestação de garantia para a execução do objeto 
da presente licitação.
7 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis.
8 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja preju-
ízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 
do contrato.
9 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa.
10 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso:
12.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.3 Indenizações e multas.
12 Ensejarão rescisão contratual a subcontratação ou sub-rogação total ou parcial, do objeto con-
tratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO TERMO CONTRATUAL
1. O processo administrative n° 24.937/2019, Dispensa de Licitação n° 005/2019, bem como 
a ata da Dispensa de Licitação, integram o presente contrato, independentemente de transcrição, 
para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas ou interpretações. 
2. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no 
art. 81 da Lei Federal 13.303/16 subsidiariamente art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização do Contrato ficará sob a responsabilidade da servidora ALINE CRISTINA OBIN-
GER TAQUES, qual compete acompanhar, fiscalizar, conferir o recebimento, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário 
à regularização das faltas, dos problemas ou dos defeitos observados.
1- Os fiscais de tudo darão ciência à empresa. O representante da Administração anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 
à autoridade competente para as providências cabíveis.
2- A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técni-
cas, e na ocorrência desses fatores, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE.
3- As decisões e as providências que ultrapassarem a competência da fiscalização serão 
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenien-
tes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1- - Solicitar a entrega dos produtos e/ou serviços conforme suas necessidades, mediante autori-
zação/requisição por escrito;
2- Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre eventual irregularidade observada 
no produto e/ou serviço entregue;
4- A CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposição 
Contratual.

CLÁUDULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS DA 
CONTRATADA
1- Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e 
de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta.
2- Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços bem como pela qualidade 
dos produtos e/ou serviços que empregar.
3- Prestar garantia para os produtos fornecidos, nos termos regulamentados por normas le-
gais, em especial ABNT, INMETRO e Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de 
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setembro de 1990).
4- Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no 
todo ou em parte, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, 
comprovadamente, provocado por uso indevido.
5-  Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer objeto da CONTRATANTE 
e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados ou prepostos na 
execução do objeto da presente licitação, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer respon-
sabilidade.
1- Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE, 
por si, seus sucessores, representantes ou prepostos, na execução do objeto da presente licitação, 
isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.
2- Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por si, seus sucessores, representantes e/ou 
prepostos, na execução do objeto da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 
para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 
Por estarem de acordo, assinam o presente contrato.
PONTA GROSSA, 27 DE MARÇO DE 2019.
_____________________________________________________
CONTRATANTE - Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretor Presidente
______________________________________________________
CONTRATANTE - Companhia Pontagrossense de Serviços
Diretor Administrativo e Financeiro

______________________________________________________
CONTRATADA – SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
CLICEU JORGE FIEBIG

Testemunhas:  
1. ________________________   2. _________________________           
Nome:    Nome:
CPF/MF:   CPF/MF:
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2019
PROCESSO N° 24.937/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: ABS COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ/MF:- 17.129.984/0001-08
OBJETO: Contratação de empresa fornecedora de MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, 
que serão utilizados na manutenção diária da estrutura física da sede da Companhia Pontagros-
sense de Serviços – CPS, no período de vigência desta contratação, nas quantidades e especifi-
cações previstas na Dispensa de Licitação n° 005/2019. Mediante aquisição eventual, conforme 
demanda da CONTRATANTE.
VALOR TOTAL GLOBAL:- R$ 755,83 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três cen-
tavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO: 12 (doze) meses.
INÍCIO DO CONTRATO: 27/03/2019
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019
FUNDAMENTAÇÃO: Inciso II do Artigo 29 da Lei 13.303/16.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019.
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
______________________________________________________________________________

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
PROCESSO N° 24.333/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP
CNPJ: 16.868.674/0001-42
OBJETO: O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de FERRA-
MENTAS, exclusiva para Micro e Pequenas Empresas, no período de vigência desta contratação, 
nas quantidades e especificações previstas neste Termo de Referência, em até 12 (doze) meses, 
de acordo com as requisições expedidas pela Companhia.
QUANTIDADE: CONFORME ARP
VALOR TOTAL: R$ 6.478,30 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME - ARP
PRAZO: 12 (doze) MESES.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/03/2019 a 27/03/2020
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Ponta Grossa, 15 de abril de 2019
EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente
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EXTRATO DO CONTRATO  Nº 012/2019
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA – ME
OBJETO: O objeto da presente licitação é a Contratação, em regime de empreitada por preço uni-
tário, de serviços para manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico, 
civil e serralheria dos equipamentos e instalações, com fornecimento de todo o material e equipa-
mentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências dos departamentos 
da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
VALOR TOTAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 15/04/2019 a 14/04/2020
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Tomada de Preços 003/2019
______________________________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019
OBJETO: Prestação de serviço, publicidade legal de atos licitatórios a nível estadual.
JUSTIFICATIVA: Para dar cumprimento ao artigo 21, inciso III, da Lei 8.666/93, como também 
atender ao princípio da publicidade dos atos da administração pública, assim conferindo as con-
dições de eficácia.
CONTRATADA: EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A.  CNPJ: 76.568.708/0001-05.
VALOR UNITÁRIO: R$ 14,00 por cm x coluna.
VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses.
FISCAL DO CONTRATO: Fiscalização do serviço ficará a cargo da servidora Josiane Farias.

FORMA DE PAGAMENTO: No prazo de até 20 dias.
LOCAL: Ponta Grossa – PR. 
FUNDAMENTO: Art.24, inciso XVI, da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 850287/2019.  
PARECER: n° 046/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
230010412200102216                        Manutenção das atividades do Departamento Administrativo.
3.3.90.39 O.S.T - PJ                                                                      Red. 16  Sub. 0100  Fon-
te.1001/36

ROBERTO PELLISSARI 
Presidente da AMTT

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

 
  DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 093/2019
DATA CONCESSÃO 15.04.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR WALTER 
JOSE DE SOUZA COM DESTINO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CURTIBA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17/04/2019 – 07:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 17/04/2019 – 14:30 H
QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
SANDERO
BCF 6503

ORDEM 094/2019
DATA CONCESSÃO 15.04.2019
NOME EZEQUIEL BUENO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 51062531/PR – 59391
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O VEREADOR TRATARÁ DE ASSUNTOS PARLAMENTARES NA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 16.04.2019 – 07:00H
DATA /HORARIO TÉRMINO 16.04.2019 – 20:00H
QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL

ORDEM 095/2019
DATA CONCESSÃO 15.04.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR ROGRTIO 
MIODUSKI COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PA-
RANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 15/04/2019 – 10:30 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 15/04/2019 – 18:00 H
QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL
SANDERO
BCF 6503

ORDEM 096/2019
DATA CONCESSÃO 15.04.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA /PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARA A SERVICO DO VEREADOR JORGE RO-
DRIGUES MAGALHAES COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17.04.2019 – 05:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 17.04.2019 – 18:00 H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917

ORDEM 097/2019
DATA CONCESSÃO 15.04.2019
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA /PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARA A SERVICO DO VEREADOR EZEQUIEL 
BUENO COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA-
NÁ E COMANDO PMPR

DATA/HORÁRIO INÍCIO 16.04.2019 – 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 1.04.2019 – 18:00 H
QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7917


