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D E C R E TO S

D E C R E T O    Nº   1 7. 1 8 7,    de    30/03/2020 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 
10613/2020, 

R E S O L V E 
Art. 1°.  Dar ingresso a servidora KARINE KRAESKI, a partir do dia 20 de 

fevereiro de 2020, ao emprego público de PROFESSOR 40 HORAS, em 
virtude de aprovação no Concurso Público n° 002/2018, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de  2020. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município 

 
 

______________________________________________________________________________

 

D E C R E T O   N°   1 7. 1 8 8,  de  30/03/2020 
Altera o Decreto nº. 14.750/2018, 
conforme especifica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei 
Orgânica do Município, e considerando o contido no protocolo SEI nº. 08887/2020, 

D E C R E T A 
Art. 1°. O Decreto nº 14.750, de 20/08/2018, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“  ... 
Art. 19.  O preço público de utilização será estratificado por categorias: 
 

I. Remates e leilões de Elite, Gado Geral e Provas Equestres = 10 VRs 
(valor de referência); (NR) 

  ...” 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2020. 
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________

 

D E C R E T O   N°   1 7. 1 8 9,  de  30/03/2020 
Altera o Decreto nº. 16.325/2019, 
conforme especifica. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei 
Orgânica do Município, e considerando o contido no protocolo SEI nº. 55499/2019, 

D E C R E T A 
Art. 1°. O Decreto nº 16.325, de 13/08/2019, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“Art.	1º.		 ...	

I.  Órgãos ou Entidades Governamentais: 
... 

e. Representantes da Secretaria Municipal de Fazenda: 
Titular:  Marisa de Andrade Pereira 
Suplente:  Enya Gabrielle Ferigotti da Luz (NR) 

... 
” 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 30 de março de 2020. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________

 

 

D E C R E T O   Nº  1 7. 2 0 1,  de  02/04/2020 

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 1.208.691,13 (um milhão duzentos e oito mil 
seiscentos e noventa e um reais e treze centavos), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13625/2019, 
e tendo em vista o contido no protocolo n° 18082/2020 

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 1.208.691,13. 

D E C R E T A 
Art. 1º. 

26.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS 

26.007.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

26.007.08.241.0043.1.282. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
PARA O FMDPI 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL  
PERMANENTE 

40.000,00 1342 - 4.4.90.52.00.00 00900 

26.007.08.241.0043.2.315. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS  
DIREITOS DA PESSOA IDOSA-FMDPI 

MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 1343 - 3.3.90.30.00.00 00900 
PASSAGENS E DESPESAS COM  
LOCOMOÇÃO 

10.000,00 1344 - 3.3.90.33.00.00 00900 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA FÍSICA 

20.000,00 1345 - 3.3.90.36.00.00 00900 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  
PESSOA JURÍDICA 

40.000,00 1346 - 3.3.90.39.00.00 00900 

26.007.08.241.0043.2.316. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS  
ENTIDADES ASSISTENCIAIS 

SUBVENÇÕES SOCIAIS 152.135,12 1347 - 3.1.50.43.00.00 00900 
SUBVENÇÕES SOCIAIS 513.000,00 1348 - 3.3.50.43.00.00 00900 
AUXÍLIOS 391.556,01 1349 - 4.4.50.42.00.00 00900 

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do 
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da lei 4320 de 17 de março de 
1964, será utilizado Superávit financeiro na fonte de recurso 900 no valor de R$ 
1.208.691,13. 

Art. 2º. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 
02/04/2020. 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2020. 
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 

Procurador Geral do Município 

Art. 3º. 

______________________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº  1 7. 2 0 2,  de  02/04/2020 
Abre um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 50.000,00. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13625/2019, e 
tendo em vista o contido no protocolo n° 21358/2020, 

D E C R E T A 
Art. 1°. Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 

Geral do Município, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao 
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. 

 
Art. 2°. Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o 

Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo 
com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

 
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 

02/04/2020. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2020. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município 
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D E C R E T O   Nº  1 7. 2 0 3,  de  02/04/2020 

Efetua a transferência de valores no total de 
R$ 960.000,00. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 13625/2019, e 
tendo em vista o contido no protocolo n° 21358/2020, 

D E C R E T A 
Art. 1°.  Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 13.625 

de 17 de dezembro de 2019, artigo 7º, mediante a transferência de valores no total de 
R$ 960.000,00(novecentos e sessenta mil reais), nas Dotações Orçamentárias abaixo 
discriminadas: 

I – Ficam acrescidos os seguintes valores 

 
II – Ficam reduzidos os seguintes valores 

 

 
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 

02/04/2020. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de abril de 2020. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
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D E C R E T O    N°°   1 7. 2 0 7,  de  03 / 04 / 2020 
 

Dispõe sobre a suspensão de atividades 
sujeitas à aglomeração de pessoas no 
âmbito do Município de Ponta Grossa, em 
complemento aos Decretos Municipais n. 
17.077/2020, 17.144/2020 e 17.147/2020. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar complementação às medidas de 

controle e prevenção para enfrentamento da emergência em saúde pública de 
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas extraordinárias 
para a prevenção e defesa contra o novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o previsto no Decreto Estadual n. 4.317, de 21/03/2020; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1º.  Deverá ser considerada, no âmbito da iniciativa privada, a suspensão dos 

serviços e atividades não essenciais e que não atendam às necessidades 
inadiáveis da população, ressaltando-se a não interferência nos serviços e 
atividades considerados essenciais. 

 
Parágrafo único. São considerados serviços e atividade essenciais: 
 

I. captação, tratamento e distribuição de água; 
 

II. assistência médica e hospitalar; 
 

III. produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso 
humano e veterinário e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na 
modalidade de entrega delivery e similares; 

IV. assistência veterinária; 
 

V. produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e 
animal, inclusive na modalidade de entrega, lojas de conveniência e 
similares, ainda que localizados em rodovias; 

 
VI. agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos 

necessários à manutenção da vida animal; 
 

VII. funerários; 
 

VIII. transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado 
privado individual de passageiros; 

 
IX. fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja 

atividade esteja autorizada ao funcionamento; 
 

X. transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de 
lixo; 

 
XI. captação e tratamento de esgoto e lixo; 

 
XII. telecomunicações; 

 
XIII. guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais 

nucleares; 
 

XIV. processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
 

XV. imprensa; 
 

XVI. segurança privada; 
 

XVII. transporte e entrega de cargas em geral;  
 

XVIII. serviço postal e o correio aéreo nacional; 
 

XIX. controle de tráfego aéreo e navegação aérea; 
 

XX. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades 
lotéricas;  

 
XXI. atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 

compreendidas no art. 194 da Constituição Federal;  
 

XXII. atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com 
deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, 
em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência); 
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XXIII. outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 
 

XXIV. setores industrial e da construção civil, em geral; 
 

XXV. geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o 
fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das 
centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, 
além de produção, transporte e distribuição de gás natural; 

 
XXVI. iluminação pública; 

 
XXVII. produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;  
 

XXVIII. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  
 

XXIX. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 

 
XXX. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

 
XXXI. vigilância agropecuária;  

 
XXXII. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro; 

 
XXXIII. serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo 

automotor terrestre ou bicicleta; 
 

XXXIV. serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros 
integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 
2.570, de 08 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de 
setembro de 2019; 

 
XXXV. fiscalização do trabalho; 

 
XXXVI. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 

com a pandemia de que trata este Decreto; 
 

XXXVII. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação 
regular e tempestiva dos serviços públicos; 

 
XXXVIII. serviços de lavanderia hospitalar e industrial; 

 
XXXIX. produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e 

de ambientes; 
 

XL. atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da 
Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.  

 
Parágrafo único. As atividades descritas no inciso XL deverão ser realizadas por meio 

de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-
se a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas; 
 

Art. 2º.  São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 
essenciais.  

 
 
Art. 3º.   DETERMINO, a partir da zero hora do dia 06 de abril de 2020 e pelo prazo 

de 07 (sete) dias, prorrogável pelo mesmo período ou até nova 
determinação a SUSPENSÃO dos seguintes estabelecimentos e atividades:  

 
I. shoppings centers, galerias e similares; 

 
II. teatros, cinemas, casas de espetáculos e demais locais de eventos; 

 
III. restaurantes, bares, pubs e lanchonetes; 

 
IV. casas noturnas, lounges, tabacarias, boates e similares; 

 
V. clubes, associações recreativas e similares; 

 
VI. academias de ginástica; 

 
VII. áreas comuns, playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em 

condomínios; 
 

VIII. cultos e atividades religiosas com aglomeração de pessoas. 
 
 
Art. 4º.  A partir do dia 06 de abril de 2020 fica AUTORIZADO o funcionamento do 

comércio varejista poderão realizar o atendimento ao público, atendidas as 
determinações constantes nos incisos abaixo: 
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XXIII. outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 
 

XXIV. setores industrial e da construção civil, em geral; 
 

XXV. geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o 
fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das 
centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, 
além de produção, transporte e distribuição de gás natural; 

 
XXVI. iluminação pública; 

 
XXVII. produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;  
 

XXVIII. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  
 

XXIX. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 

 
XXX. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

 
XXXI. vigilância agropecuária;  

 
XXXII. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro; 

 
XXXIII. serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo 

automotor terrestre ou bicicleta; 
 

XXXIV. serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros 
integrantes do Sistema Paranaense de Fomento de que trata o Decreto nº 
2.570, de 08 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto nº 2.855, de 24 de 
setembro de 2019; 

 
XXXV. fiscalização do trabalho; 

 
XXXVI. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 

com a pandemia de que trata este Decreto; 
 

XXXVII. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação 
regular e tempestiva dos serviços públicos; 

 
XXXVIII. serviços de lavanderia hospitalar e industrial; 

 
XXXIX. produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e 

de ambientes; 
 

XL. atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações da 
Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.  

 
Parágrafo único. As atividades descritas no inciso XL deverão ser realizadas por meio 

de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-
se a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas; 
 

Art. 2º.  São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 
essenciais.  

 
 
Art. 3º.   DETERMINO, a partir da zero hora do dia 06 de abril de 2020 e pelo prazo 

de 07 (sete) dias, prorrogável pelo mesmo período ou até nova 
determinação a SUSPENSÃO dos seguintes estabelecimentos e atividades:  

 
I. shoppings centers, galerias e similares; 

 
II. teatros, cinemas, casas de espetáculos e demais locais de eventos; 

 
III. restaurantes, bares, pubs e lanchonetes; 

 
IV. casas noturnas, lounges, tabacarias, boates e similares; 

 
V. clubes, associações recreativas e similares; 

 
VI. academias de ginástica; 

 
VII. áreas comuns, playgrounds, salões de festas, piscinas e academias em 

condomínios; 
 

VIII. cultos e atividades religiosas com aglomeração de pessoas. 
 
 
Art. 4º.  A partir do dia 06 de abril de 2020 fica AUTORIZADO o funcionamento do 

comércio varejista poderão realizar o atendimento ao público, atendidas as 
determinações constantes nos incisos abaixo: 
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I. o horário de abertura do comércio será às 10:00 e o fechamento as 16:00; 

 
II. fica AUTORIZADA a abertura escalonada do comércio varejista, conforme 

sua atividade principal, de acordo com a tabela abaixo: 
 

 
Segundas e Quintas feira Eletrodomésticos e utilidades 

domésticas 
Terças e Sextas Feira Vestuário e Artigos Pessoais 
Quartas e sábados Demais atividades não expressamente 

proibidas no artigo 3º e não relacionadas 
nos dias anteriores 

 
 
Parágrafo único. Os estabelecimentos e atividades previstas neste artigo deverão adotar 

as seguintes medidas cumulativamente:  
 

I. disponibilizar na entrada no estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização por funcionários e 
clientes;  
 

II. higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 
período de funcionamento, as superfícies de toque (carrinhos, cestos, 
cadeiras, maçanetas, corrimão, mesas e bancadas), preferencialmente com 
álcool em gel;  

 
III. higienizar quando do início das atividades e durante o período de 

funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros, 
preferencialmente com água sanitária; 

 
IV. manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a 
renovação de ar; 

 
V. manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes 

e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel e toalhas de papel 
não reciclado; 

 
VI. fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a 

fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento na 
aguardando atendimento; 

 
VII. determinar, caso haja fila de espera, que seja mantida distância mínima de 2 

(dois) metros entre as pessoas. 
 
 
Art. 5º.  Fica AUTORIZADA a partir do dia 06 de abril de 2020 a prestação de 

serviços de atendimento privado ao público, desde que observadas as 
seguintes determinações: 

 
I. As empresas e profissionais liberais que optem pela retomada de suas 

atividades deverão realizar, através do portal da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa < http://www.pontagrossa.pr.gov.br > o cadastramento de sua 
atividade, tomando ciência do contido nesse decreto, responsabilizando-se 
pelo cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção ao COVID-
19; 
 

II. Ficam PROIBIDAS as salas de espera e áreas comuns. 
 
 
Art. 6º.  Fica AUTORIZADO, a partir de 06 de abril de 2020, o funcionamento 

comércio em geral, varejista ou atacadista, incluindo-se bares, restaurantes, 
lanchonetes e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios, 
EXCLUSIVAMENTE, para atendimento de serviços de entrega (delivery) e 
retirada no local. 

 
Parágrafo único. Fica PROIBIDO o consumo de alimentos no local de retirada do 

produto. 
 
Art. 7º.  A partir de 06 de abril de 2020 o Paço Municipal Dr. David Federmann 

funcionará no horário compreendido entre as 10:00 as 16:00 de segunda a 
sexta feira, observadas as seguintes disposições: 

 
I. os trabalhadores maiores de 60 anos e/ou com comorbidades e as gestantes 

permanecem em regime de teletrabalho; 
 

II. os trabalhadores não incluídos no inciso anterior trabalharão em regime de 
escala, sendo 50% da carga horária presencial e o restante em regime de 
teletrabalho, observadas as escalas definidas pelos gestores;  
 

III. a praça de atendimento do Paço Municipal funcionará no regime de 
agendamento por telefone (42) 3220 1000; (42) 3220 1206; (42) 3220 1233, 
apenas para os serviços urgentes e indispensáveis, cujos prazos não 
estejam suspensos. 
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I. o horário de abertura do comércio será às 10:00 e o fechamento as 16:00; 

 
II. fica AUTORIZADA a abertura escalonada do comércio varejista, conforme 

sua atividade principal, de acordo com a tabela abaixo: 
 

 
Segundas e Quintas feira Eletrodomésticos e utilidades 

domésticas 
Terças e Sextas Feira Vestuário e Artigos Pessoais 
Quartas e sábados Demais atividades não expressamente 

proibidas no artigo 3º e não relacionadas 
nos dias anteriores 

 
 
Parágrafo único. Os estabelecimentos e atividades previstas neste artigo deverão adotar 

as seguintes medidas cumulativamente:  
 

I. disponibilizar na entrada no estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização por funcionários e 
clientes;  
 

II. higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 
período de funcionamento, as superfícies de toque (carrinhos, cestos, 
cadeiras, maçanetas, corrimão, mesas e bancadas), preferencialmente com 
álcool em gel;  

 
III. higienizar quando do início das atividades e durante o período de 

funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros, 
preferencialmente com água sanitária; 

 
IV. manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 

condicionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a 
renovação de ar; 

 
V. manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes 

e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel e toalhas de papel 
não reciclado; 

 
VI. fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a 

fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento na 
aguardando atendimento; 

 
VII. determinar, caso haja fila de espera, que seja mantida distância mínima de 2 

(dois) metros entre as pessoas. 
 
 
Art. 5º.  Fica AUTORIZADA a partir do dia 06 de abril de 2020 a prestação de 

serviços de atendimento privado ao público, desde que observadas as 
seguintes determinações: 

 
I. As empresas e profissionais liberais que optem pela retomada de suas 

atividades deverão realizar, através do portal da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa < http://www.pontagrossa.pr.gov.br > o cadastramento de sua 
atividade, tomando ciência do contido nesse decreto, responsabilizando-se 
pelo cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção ao COVID-
19; 
 

II. Ficam PROIBIDAS as salas de espera e áreas comuns. 
 
 
Art. 6º.  Fica AUTORIZADO, a partir de 06 de abril de 2020, o funcionamento 

comércio em geral, varejista ou atacadista, incluindo-se bares, restaurantes, 
lanchonetes e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios, 
EXCLUSIVAMENTE, para atendimento de serviços de entrega (delivery) e 
retirada no local. 

 
Parágrafo único. Fica PROIBIDO o consumo de alimentos no local de retirada do 

produto. 
 
Art. 7º.  A partir de 06 de abril de 2020 o Paço Municipal Dr. David Federmann 

funcionará no horário compreendido entre as 10:00 as 16:00 de segunda a 
sexta feira, observadas as seguintes disposições: 

 
I. os trabalhadores maiores de 60 anos e/ou com comorbidades e as gestantes 

permanecem em regime de teletrabalho; 
 

II. os trabalhadores não incluídos no inciso anterior trabalharão em regime de 
escala, sendo 50% da carga horária presencial e o restante em regime de 
teletrabalho, observadas as escalas definidas pelos gestores;  
 

III. a praça de atendimento do Paço Municipal funcionará no regime de 
agendamento por telefone (42) 3220 1000; (42) 3220 1206; (42) 3220 1233, 
apenas para os serviços urgentes e indispensáveis, cujos prazos não 
estejam suspensos. 
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Parágrafo único. Os estagiários permanecem DISPENSADOS do comparecimento ao 
local de estágio, com pagamento da bolsa, durante o período da 
emergência em saúde, ressalvados os casos de convocação para as 
atividades, a critérios dos Secretários Municipais e Presidentes da 
Entidades. 

 
Art. 8º. Fica PRORROGADA a suspensão do calendário escolar do sistema 

municipal de ensino por 15 dias. 
 
Art. 9º. A partir de zero hora do dia 06 de abril de 2020 o sistema de transporte 

coletivo urbano retorna ao funcionamento em plena capacidade operacional. 
 
Art. 10.  DETERMINO o retorno da fiscalização do sistema de Estacionamento 

Regulamentado – Estar, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a 
partir do dia 06 de março de 2020. 

 
Art. 11. A Agência do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

Qualificação Profissional, retornará às suas atividades a partir de 06 de abril 
de 2020, apenas em regime de agendamento, para fins de atendimento 
quanto ao Seguro Desemprego e FGTS. 

 
Art. 12. Fica PRORROGADO o prazo de recolhimento do ISS para os contribuintes 

do Simples Nacional da seguinte forma: 
 

I. o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de 
abril de 2020, fica com vencimento para 20 de julho de 2020; 

 
II. o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de 

maio de 2020, fica com vencimento para 20 de agosto de 2020; e 
 

III. o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de 
junho de 2020, fica com vencimento para 20 de setembro de 2020. 

 
 

Art. 13.  Fica PRORROGADO o prazo de recolhimento do ISS para o 
Microempreendedor Individual (MEI), da seguinte forma: 

 
I. o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de 

abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; 
 

II. o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de 
maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e 

 
 

III. o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de 
junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 
 

Art. 14.  A prorrogação dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13 deste Decreto 
não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas. 

 
Art. 15.  O não cumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas no presente 

Decreto, caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o 
infrator às penalidades e sanções aplicáveis, especialmente ao previsto no 
parágrafo único do art. 86 da Lei n. 4.712/1992 c/c o art. 92 da mesma Lei, 
com multa de 1 a 10.000 Vrs a critério dos agentes Fiscais de cada área. 

 
Art. 16. O descumprimento do previsto no art. 3º deste decreto, importa na 

notificação para fechamento imediato do estabelecimento, a qual, se for 
descumprida no prazo de 24 horas, implica na imposição de multa no valor 
de 5.000 VRs pelos agentes do Departamento de Urbanismo, da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Planejamento ou servidores convocados, 
inclusive comissionados, observado o procedimento de imposição previsto 
no Decreto n. 17.000/2020, aplicada a multa com fundamento no parágrafo 
único, do art. 86 e caput do art. 92 da Lei n. 4.712/1992 c/c o presente 
dispositivo. 

 
Art. 17.  As penalidades previstas nos artigos anteriores serão imputadas sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
Art. 18.  Permanece a RECOMENDAÇÃO para a população que, se possível, 

permaneça em suas casas, e que, caso seja necessário o deslocamento 
para qualquer local, em decorrência de eventual urgência ou necessidade, 
que sejam tomadas as precauções, de forma a evitar aglomerações, 
adotando a compra solidária, em favor de vizinhos, parentes, amigos, 
evitando-se a exposição, principalmente, de idosos, crianças e outras 
pessoas consideradas grupo de risco, por uma só pessoa. 

 
Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o inciso XI 

do art. 1º do Decreto n. 17.144/2020. 
 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de abril de 2020. 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 

Procurador Geral do Município 
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Parágrafo único. Os estagiários permanecem DISPENSADOS do comparecimento ao 
local de estágio, com pagamento da bolsa, durante o período da 
emergência em saúde, ressalvados os casos de convocação para as 
atividades, a critérios dos Secretários Municipais e Presidentes da 
Entidades. 

 
Art. 8º. Fica PRORROGADA a suspensão do calendário escolar do sistema 

municipal de ensino por 15 dias. 
 
Art. 9º. A partir de zero hora do dia 06 de abril de 2020 o sistema de transporte 

coletivo urbano retorna ao funcionamento em plena capacidade operacional. 
 
Art. 10.  DETERMINO o retorno da fiscalização do sistema de Estacionamento 

Regulamentado – Estar, da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a 
partir do dia 06 de março de 2020. 

 
Art. 11. A Agência do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e 

Qualificação Profissional, retornará às suas atividades a partir de 06 de abril 
de 2020, apenas em regime de agendamento, para fins de atendimento 
quanto ao Seguro Desemprego e FGTS. 

 
Art. 12. Fica PRORROGADO o prazo de recolhimento do ISS para os contribuintes 

do Simples Nacional da seguinte forma: 
 

I. o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de 
abril de 2020, fica com vencimento para 20 de julho de 2020; 

 
II. o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de 

maio de 2020, fica com vencimento para 20 de agosto de 2020; e 
 

III. o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de 
junho de 2020, fica com vencimento para 20 de setembro de 2020. 

 
 

Art. 13.  Fica PRORROGADO o prazo de recolhimento do ISS para o 
Microempreendedor Individual (MEI), da seguinte forma: 

 
I. o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de 

abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; 
 

II. o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de 
maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e 

 
 

III. o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de 
junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 
 

Art. 14.  A prorrogação dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13 deste Decreto 
não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas. 

 
Art. 15.  O não cumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas no presente 

Decreto, caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o 
infrator às penalidades e sanções aplicáveis, especialmente ao previsto no 
parágrafo único do art. 86 da Lei n. 4.712/1992 c/c o art. 92 da mesma Lei, 
com multa de 1 a 10.000 Vrs a critério dos agentes Fiscais de cada área. 

 
Art. 16. O descumprimento do previsto no art. 3º deste decreto, importa na 

notificação para fechamento imediato do estabelecimento, a qual, se for 
descumprida no prazo de 24 horas, implica na imposição de multa no valor 
de 5.000 VRs pelos agentes do Departamento de Urbanismo, da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Planejamento ou servidores convocados, 
inclusive comissionados, observado o procedimento de imposição previsto 
no Decreto n. 17.000/2020, aplicada a multa com fundamento no parágrafo 
único, do art. 86 e caput do art. 92 da Lei n. 4.712/1992 c/c o presente 
dispositivo. 

 
Art. 17.  As penalidades previstas nos artigos anteriores serão imputadas sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
Art. 18.  Permanece a RECOMENDAÇÃO para a população que, se possível, 

permaneça em suas casas, e que, caso seja necessário o deslocamento 
para qualquer local, em decorrência de eventual urgência ou necessidade, 
que sejam tomadas as precauções, de forma a evitar aglomerações, 
adotando a compra solidária, em favor de vizinhos, parentes, amigos, 
evitando-se a exposição, principalmente, de idosos, crianças e outras 
pessoas consideradas grupo de risco, por uma só pessoa. 

 
Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o inciso XI 

do art. 1º do Decreto n. 17.144/2020. 
 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de abril de 2020. 
 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 

Procurador Geral do Município 
 
 

L I C I TA Ç Õ E S

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Educação 
Programa Municipal de Alimentação Escolar 

 
PREGÃO ELETRÔNICO: 09/2020 
 
O objeto deste Pregão é a Aquisição de gêneros alimentícios BÁSICOS destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIS), Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade ensino 
fundamental) constantes no censo escolar 2019 clientela 2020 para o ano letivo de 2020.  
 
 EMPRESAS PARTICIPANTES DATA DE ENTREGA AMOSTRAS 
1 Merenda Mais de Suzano Alimentos Eireli  Não entregou amostra 

2 Z- Kingdon Comercio Atacadista de Carnes Eirelli Não entregou amostra 
  
 4ª AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS   
 

Lote Produto Marca Fornecedor  Status Motivo de reprovação 

1 ALHO EM PASTA SEM SAL SS Merenda 
Mais 

Reprovado Não entregou amostra 

5 ARROZ INTEGRAL TIPO 1 Rampinelli Z- Kingdon Reprovado Não entregou amostra 
6 AVEIA EM FLOCOS FINOS Apti Merenda 

Mais 
Reprovado Não entregou amostra 

54 CAFÉ SOLUVEL ------------ ------------- Frustrado --------------------------------- 
68 CAFÉ SOLUVEL ------------ ------------- Frustrado --------------------------------- 

 
 

Ponta Grossa, 02 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
 

      ALINE GEBELUKA                                                                   ELAINE FERNANDES PUPO         
Nutricionista – CRN 8 1992                                                            Nutricionista – CRN 8 103 

                                                                                       

______________________________________________________________________________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Educação 
Programa Municipal de Alimentação Escolar 

 
PREGÃO ELETRÔNICO: 11/2020 
 
O objeto deste Pregão é a Aquisição de gêneros alimentícios FEIJÃO, destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIS) e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIS), Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade ensino 
fundamental) constantes no censo escolar 2019 clientela 2020 para o ano letivo de 2020.  
 
 
 EMPRESAS PARTICIPANTES DATA DE ENTREGA AMOSTRAS 

1 AGL Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA - EPP ----------------------------- 
 
 

3ª AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  
 

Item Produto Marca Fornecedor  Status Motivo de reprovação 
1 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 RESERVA AGL Reprovada Não entregou amostra. 

 
 
 
 
 

Ponta Grossa, 30 de março 2020. 
 
 
 
 
 
   
 

      ALINE GEBELUKA                                                         ELAINE FERNANDES PUPO         
Nutricionista – CRN 8 1992                                                     Nutricionista – CRN 8 103        
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Secretaria Municipal de Educação 
Programa Municipal de Alimentação Escolar 

 
PREGÃO ELETRÔNICO: 11/2020 
 
O objeto deste Pregão é a Aquisição de gêneros alimentícios FEIJÃO, destinados a suprir as 
necessidades dos Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIS) e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIS), Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade ensino 
fundamental) constantes no censo escolar 2019 clientela 2020 para o ano letivo de 2020.  
 
 
 EMPRESAS PARTICIPANTES DATA DE ENTREGA AMOSTRAS 

1 LE Comercial de Alimentos Eireli - EPP 01/04/20 
 
 

4ª AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  
 

Item Produto Marca Fornecedor  Status Motivo de reprovação 
1 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 Malu LE Comercial Aprovado ------------------------- 

 
 
 
 
 

Ponta Grossa, 02 de abril 2020. 
 
 
 
 
 
   
 

      ALINE GEBELUKA                                                         ELAINE FERNANDES PUPO         
Nutricionista – CRN 8 1992                                                     Nutricionista – CRN 8 103        

 

                                                                                                                                                  

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, JUNTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima sexta do instrumento 
originário, que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO - 16.1. A responsabilidade pelo recebimento, fiscalização e controle dos materiais, 
ficará a cargo dos servidores Erivelton Luiz Becher; Ângela Bosetti Clemente e Fabiano Otto 
Vieira Santos 
 
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 027/2018 
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR VIVER    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, por mais 90 (noventa) dias, de 06/02/2020 até o dia 06/05/2020, 
convalidando a data de 06/02/2020. 
 
CONTRATO N° 192/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA  
CONTRATADA: BETEL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA  
OBJETO: prestação de serviço de revisão completa do sistema de balizamento do Aeroporto Municipal de 
Ponta Grossa - PR - Aeroporto Sant'anna, com fornecimento de peças e material necessários VALOR: R$ 
55.358,93 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) 
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, o prazo de entrega 15 
(quinze) dias a contar da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município.   
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: pregão nº 19/2020 
 
NONO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº112/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 90 
(noventa) dias, de 06/03/2020 a 04/06/2020.  
 
SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 106/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 18/03/2020 a 14/09/2020 e 
o prazo de vigência, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 15/06/2020 a 12/12/2020.  
 
SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 007/2018 
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a 
redução de meta física de R$ 46.602,60 (quarenta e seis mil seiscentos e dois reais sessenta 
centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 519.048,39 (quinhentos e 
dezenove mil e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos). 
 
NONO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 007/2018 
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELÉTRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da troca de cabos flexíveis de cobre por cabos de alumínio, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 34.445,40 
(trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais quarenta centavos). 
DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2016 
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO 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 25/05/2020 a 25/05/2021. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), com desconto de 5% (cinco por cento) no valor das peças e de 5% 
(cinco por cento) no valor da mão de obra, sobre as tabelas iniciais do contrato. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI – ME 
OBJETO: Fornecimento de Coffe Break para a Secretaria Municipal de Finanças. 
VALOR: R$ 35.373,00 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 296/2019. 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL ME 
OBJETO: Fornecimento de Coffe Break para a Secretaria Municipal de Finanças. 
VALOR: R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 296/2019. 
 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº296/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, 
aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 
28/01/2020 a 27/05/2020, convalidando –se a data de 28/01/2020. 
 
CONTRATO Nº 187/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD’S LTDA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família. 
VALOR: R$ 6.880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais). 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 026/2020. 
 
CONTRATO Nº 188/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família. 
VALOR: R$ 18.264,00 (dezoito mil duzentos e sessenta e quatro reais). 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 026/2020. 
 
CONTRATO Nº 189/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – 
EPP 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família. 
VALOR: R$ 18.168,00 (dezoito mil cento e sessenta e oito reais). 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 026/2020. 
 
CONTRATO Nº 190/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa 
Mercado da Família. 
VALOR: R$ 47.151,92 (quarenta e sete mil cento e cinquenta e um reais e noventa e dois 
centavos. 
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 026/2020. 
 

PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA. 
 
EM _____/_____/______ 

PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE PONTA GROSSA. 
 
EM _____/_____/______ 

PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA. 
 
EM _____/______/_______ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 025 /2020 - RETIFICAÇÃO 
                                                

            O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na 

Fundação  Municipal de Saúde, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no 

processo protocolado sob n° SEI n° 20262/2020, RETIFICA o edital de convocação nº 

024/2020, publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2.803 dia 1º/04/2020, e 

 

CONVOCA 

 

 Os candidatos abaixo relacionados, a comparecerem até o  dia 6/04/2020 (Seis 

de abril de 2020), no horário das 11 horas até às 16 horas, 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 das vagas.  

 

 NOME EMPREGO CLASS 

Michele da Silva Zelador 38° 

Juliana Aparecida Moraes Zelador 39º 

João Maria Pedroso Zelador 40° 

Silmara Sikora Zelador 41° 

Luzia Charnoski De Camargo Zelador 42° 

Kamyla Correia Santos  Zelador 4º 
Afrodescendente 

Cristiane Barbosa Enfermeiro PSF 28° 

Julia Acordi Baumel Enfermeiro PSF 29° 

Emanuela Galdino Pereira Enfermeiro PSF 3º 

Afrodescendente 

Ronaldo Nobres de Oliveira Cozinheiro 15° 

Ana Claudia dos Santos Queiroz Cozinheiro 16° 

Robecilda Alves de Sousa Lopes Cozinheiro 17° 

Léia Schimanski Cozinheiro 18° 

  

 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo 

os candidatos os  direitos adquiridos em virtude  de sua aprovações  no referido 

concurso público.   

 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 30 de março de 2020. 
 
 

RICARDO TORQUATO DE LINHARES 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos  

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

AVISO DE ESCLARECIMENTO 
PREGÃO ELETRONICO 153/2019 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento 
de Licitações e Contratos, torna público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte procedimento licitatório: 
Pregão na Forma Eletrônica – 153/2019 – Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de lavanderia, aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que: 
Para correção de informação no edital, para não causar transtornos aos interessados: 
Retira-se do edital por não ser pertinente ao objeto: 
 
1.2.4 Habilitação Técnica:  

Amostras devem ser entregues na Sede Administrativa da Fundação Municipal de Saúde.  
1.2.4.1 Documentos da Empresa : 
 

b) Certificado do Responsável Técnico: emitido pelo Conselho de Classe Regional de Classe Profissional, 
cópia perfeitamente legível e autenticada. 

 
c) Autorização de Funcionamento (AF): Distribuidora devidamente autorizada para comercialização de 
materiais médicos e correlatos. Emitida pela ANVISA, impressão perfeitamente legível da página do site da 
ANVISA, com autenticação digital.  

 
d) Autorização de Funcionamento (AF): publicada em Diário Oficial da União (DOU) cópia perfeitamente 
legível com destaque em caneta tipo marca texto colorido. 
 
e) MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 
N° 01/2019 
Publicada na edição n° 2025 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 
26/03/2019. 
Será exigido dos fornecedores o adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos grupos 
180 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes 
Quando da entrega dos produtos, o fornecedor deverá comprovar mediante apresentação do respectivo 
arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos da nota fiscal eletrônica NF-e, modelo 55, o não 
cumprimento desta exigência implicará em não recebimento do medicamento junto a Central de Abastecimento 
Farmacêutico. 
 

1.2.4.2 Documentos do Produto: 
a) Registro no Ministério da Saúde: emitida pela ANVISA, impressão perfeitamente legível da página do site 
da ANVISA, com autenticação digital. 
OBS.: I Material dispensado de registro no Ministério da Saúde, encaminhar justificativa de dispensa ou 
isenção de registro no Ministério da Saúde. 
OBS.: II Material com Registro no Ministério da Saúde Vencido, o licitante deverá apresentar, juntamente com 
este, o pedido de revalidação do registro no Ministério da Saúde. 
b) Ficha Técnica do Produto. Manual, Folder ou prospecto com as especificações técnicas do produto para 
análise da Comissão Técnica Permanente de Licitação da SMS. 

 
As exigências estão condicionadas aos produtos que são controlados pelo Ministério da Saúde e 
obrigatoriamente necessitem desses documentos, conforme Lei nº6.360, de 23 de setembro de 1976; 
Decreto nº 79.094 de 05 de Janeiro de 1977 e Portaria nº2.814/GM de 29 de maio de 1998. 
As exigências não são aplicadas aos produtos que não são controlados pelo Ministério da Saúde. 

 
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas. 
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações e 
Contratos da Fundação Municipal de Saude - Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 
950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1015 ramal 1240 ou no site 
www.pontagrossa.pr.gov.br e www.bllcompras.org.br 
. 
Ponta Grossa,03 de abril de 2020 

Pregoeira: ROSEMARI FERREIRA 

 

______________________________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO Nº002/2020. 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA    

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na 
cláusula sexta do instrumento originário, em mais 03 (três) meses, de 22/04/2020 a 
22/07/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 03 (três) meses, fica 
acrescido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 
333.570,00 (trezentos e trinta e três mil quinhentos e setenta reais). 
 
 
 
 

PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE PONTA GROSSA. 
 
EM _____/_____/______ 

______________________________________________________________________________

 
 

SEGUNDO TERMO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 
009/2019. 
 

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS      
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO  
 
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação:“As 
despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 
30.001.10.301.0055.2396/33.90.39.  
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 59/2020 - FMSPG 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
OBJETO: Aquisição de material médico 
VALOR: R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 11/2020 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 60/2020 - FMSPG  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
OBJETO: Aquisição de material médico 
VALOR: R$ 42.730,00 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Pregão nº 11/2020 
 

PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA. 
 
EM _____/______/_______ 

______________________________________________________________________________
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
 

Departamento de Licitações e Contratos 
 
 
 
Av. Visconde de Taunay, 950    Tel.: (42) 3220-1015-ramal 1240-CEP: 84051-900            Ponta Grossa - PR. 
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RESULTADO DO PREGÃO 23/2020 

 

Pregão nº 23/2020 – Processo nº 35/2020 – para Registro de Preço para aquisição de Laticínios 
para uso nos Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Dr. João Vargas de 
Oliveira realizado em 30/03/2020 

FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26 
Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Unit.  Total  

1 1 Leite Tipo B refrigerado, 

pasteurizado e homogeneizado 

com 3% de gordura embalagem 

de 1 litro 

LACTOBOM 

SIF 2622 

CFE EDITAL 

PCT 22.080 2,93 64.694,4

0 

2 1 Bebida Lactea com polpa de 

fruta, sabores morango, ameixa, 

coco e pêssego, embalagem de 

900ml a 1000 ml. 

LACTOBOM 

SIF 2622 

CFE EDITAL 

PCT 1.320 3,1600 4.171,20 

3 1 Leite Fermentado tradicional, 

embalagem tetra pak contendo 6 

unidades de 80g cada 

ELEGE BOB 

ESPONJA 

SIF 169  

FRD 96 6,9500 667,20 

 

Valor Total do Fornecedor: R$ 69.532,80 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta 

centavos). 

Ponta Grossa-PR, 03 de abril de 2020. 

PREGOEIRA: Talita Araujo 
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