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L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Presencial – nº 35/2010
Data: 03/03/2010
Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de mudas de hortaliças, para distribuição no Município de

Ponta Grossa, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente - SMAPMA.

Valor máximo: R$ 58.752,00 (Cinqüenta e oito mil, setecentos e cinqüenta
e dois reais).

Dotação Orçamentária: 060220244118236/339032
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365
ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2010.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º 006/2010
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo(preservativos) para atender as

necessidades do Programa DST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde(SMS)
VENCEDOR: Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 0,084/ud – Valor Total: R$ 14.700,00
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL n º 010/2010
OBJETO: Aquisição de Material Permanente(mobiliário para escritório) para

atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município da Secretaria Municipal
de Administração e Negócios Jurídicos(SMANJ)

VENCEDOR: J. C. S. Bueno Móveis e Decorações - EPP
LOTE 01 – Valor Total R$ 14.200,00
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  17/2010
OBJETO: Aquisição de material permanente – Exaustores Eólicos giratórios,

para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Abastecimento - SMAB.
LOTE ÚNICO – D E S E R T O
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º015/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte escolar para

SME
LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

CONVITE Nº: 12 / 2010        EMISSÃO: 11/02/10
ABERTURA: 24/02/10         HORÁRIO: 14:00 h.

O Município de Ponta Grossa - Paraná, torna público que na sala do
Departamento de Compras, localizada no 3º Andar do Paço Municipal, sito a Avenida
Visconde de Taunay, 950, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade

CONVITE do TIPO Menor preço, Global , nos moldes da Lei 8.666/93 de 21/06/93,
e alterações da Lei 8.883/94 de 08/06/94, para escolha da melhor proposta do
seguinte objeto:

01. OBJETO:
Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em confecção

de paineis com moldura

02. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
02.01 Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas

pelo Departamento de Compras, os demais interessados CADASTRADOS, inscritos
no Cadastro de Licitantes de qualquer órgão Público, com certificado válido na data
da abertura da presente licitação, no ramo pertinente ao objeto cotado no presente
certame, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas, através da retirada do Edital junto ao Departamento de Compras da
apresentação das propostas.

02.02 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8393/
05 ou que tenha sido declarados inidôneos por qualquer pessoa jurídica de direito
público.

02.03 Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

03. HABILITAÇÃO:
03.01 O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação:
a) Certificado de Registro Cadastral, válido na data de abertura desta licitação,

expedida por qualquer órgão Público, exigível somente aos interessados não
convidados por esta Prefeitura, que manifestarem seu interesse com antecedência
de até 24 ( vinte e quatro ) horas da apresentação das propostas.

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social ( INSS ) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço ( FGTS ), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverão estar em plena
validade na data da abertura da licitação.

c) Autorização para representar a proponente na licitação ( Credencial - Modelo
Anexo I ) , datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa,
desde que a participação não seja feita pelo proprietário titular ou representante
legal, devidamente comprovado por instrumento público ou particular, em que se
encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do
representante legal da empresa.

d) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para
comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente
do objeto desta licitação.

e) Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal, sede da licitante.
f) Certidão Negativa de Débito, emitido pela Delegacia da Receita Estadual,

sede da licitante, no caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra
equivalente, na forma da lei para os outros Estados.

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.

h) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.

i) Comprovante de Inscrição Estadual, em se tratando de empresa prestadora
de serviços que esteja isenta da inscrição, apresentar declaração de isenção, sob
as penas da lei.

j) Comprovante de renovação do Alvará ou Inscrição Municipal (ISS). Em se
tratando de empresa isenta por ser optante do SIMPLES, anexar documento
comprovando a inclusão no sistema de arrecadação SIMPLES.

k) Apresentação do Certificado de Licença Sanitária atualizada, sede da licitante.
l) Certidão Negativa de Falência e Concordata/ Recuperação Judicial, sede

da licitante.
m) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes
ao objeto da licitação, declarando ainda que preenche todos os requisitos exigidos
na habilitação.

n) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a
mesma não foi declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa
jurídica de Direito Público.

o) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores
de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze)
anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo
27 da Lei Federal 8666/93.

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 ( uma ) via original,
fotocópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, não sendo aceito
qualquer documento em papel termo-sensível (fac-simile), sendo que, tais documentos
deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da
data estabelecida para a data de abertura da licitação.

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope
fechado constando em sua face externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 Habilitação
CONVITE  Nº:   12/2010 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
ABERTURA:   24/02/10 HORÁRIO :  14:00 h.
EMPRESA:

04. PROPOSTA:
04.01 A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário

contínuo, e/ou papel ofício contendo o carimbo do CGC/MF da empresa, em
linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com identificação do número,
data de abertura e horário do CONVITE, com 01 ( uma ) via, assinada pelo seu
representante legal, onde deverá constar obrigatoriamente :

A – Número do Item (se constar no edital);
B – Descrição do Item;
C – Descrição da marca e/ou modelo do item cotado
D – Quantidade;
E – Valor unitário e total de cada item;
F – Valor total da proposta;
G – Prazo de execução do objeto: 30 dias,  ;
H – Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 90 ( noventa

) dias, contados da abertura da Proposta Comercial);
I – Prazo de garantia:  , contados a partir da data do recebimento do objeto

pela contratante.
04.02 A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta

apresentada, vinculando o proponente à proposta apresentada.
04.03 Os ítens da proposta deverão ser apresentados em algarismos e por

extenso (ao menos o valor total da licitação). Em caso de discrepância entre o valor
grafado por extenso e em algarismos, prevalecerá o valor grafado por extenso, para
os efeitos de julgamento das propostas, não caracterizando inabilitação prévia da
proposta.

04.04 No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou
indiretos tais como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte,
transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigações sociais,
uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até o destino
do objeto, se for o caso.

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope
fechado, constando em sua face externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 02 Proposta de Preços
CONVITE  Nº:   12/2010 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
ABERTURA:   24/02/10 HORÁRIO :  14:00 h
EMPRESA:

05. PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES
05.01 A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos

os fatos praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente
serão registradas em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para
conhecimento geral.

05.02 A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os seguintes
procedimentos:

05.02.01 No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a
Comissão de Licitação receberá os envelopes números 01 e 02, não serão recebidos
documentos de Habilitação e Propostas após a hora aprazada.

05.02.02 Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na
presença facultativa dos proponentes interessados, devidamente credenciados,
efetuará a abertura dos envelopes n. 01 – HABILITAÇÃO.

05.02.03 Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão
ser analisados os documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a
habilitação ou inabilitação das proponentes, ou designar dia e hora certos para
divulgação.

05.02.04 No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação das
proponentes, na mesma sessão e desde que ocorra a desistência da interposição
de recursos pela unanimidade dos proponentes, poderá a Comissão de Licitação
proceder a abertura do envelope número 02 PROPOSTA DE PREÇOS.

05.02.05 Inocorrendo a desistência do prazo de recurso sobre as habilitações
ou inabilitações, a Comissão de Licitação marcará nova data, hora e local, para a
abertura dos envelopes n. 02 Proposta de Preços, que será, obrigatoriamente, após
decorrido o  prazo legal para apresentação de recurso para o julgamento dos
mesmos.

05.02.06 Após o julgamento dos recursos interpostos, os Envelopes n. 02
(Proposta de Preços) serão devolvidos, aos proponentes inabilitados.

05.03 A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte
procedimento:

05.03.01 Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes
habilitados.

05.03.02 O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu
conteúdo será rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação
e em seguida facultativamente pelos proponentes presentes e devidamente
credenciados.

05.03.03 Após a abertura dos envelopes n. 02, os trabalhos serão suspensos,
afim de que a Comissão de Licitação possa proceder a análise e julgamento das
mesmas, determinando nessa oportunidade novo dia, hora e local para a divulgação
do resultado.

05.03.04 A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes
esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como, promover
diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do
processo.

05.03.05 As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas
serão, resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes.

06. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
06.01 As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o valor

proposto, sendo esta licitação do tipo : Menor preço,Global .
06.02 Na fase de HABILITAÇÃO será julgada inabilitada a proponente que:
a ) Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital;
b ) Colocar documentos em envelopes trocados.
06.03 Na fase das PROPOSTAS será julgada desclassificada a proponente que:
a ) Deixar de atender alguma exigência constante do presente edital;
b ) Efetuar cálculos incorretos, quer seja de transcrição de  quantidades para

a proposta, erro de multiplicação ou erro na adição, desde que impossibilite a comissão
de licitação o entendimento da compreensão no sentido pretendido pela proponente.

A desclassificação a que se refere a alínea “b” deste item, dar-se-á apenas
para o ( s ) incompreensível (veis), sem prejuízo para os demais.

As vantagens não previstas no edital serão desconsideradas para fins de
julgamento da proposta.

06.04 No julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, a Comissão levará em
consideração os seguintes fatores: Menor preçoe a observância do disposto do
Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais e/ou produtos
ofertados.

06.05 No caso de empate entre proponentes, após a aplicação do critério de
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 201002

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
TERMO 2º ADITIVO DO CONVENIO Nº 008/09

CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA –

DIOCESE DE PONTA GROSSA
OBJETO: A presente retificação tem por objeto, alterar:

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO
Passa a importância anual de R$ 161.700,00 (cento e sessenta e um

mil e setecentos reais) para R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos
reais).

Parágrafo Primeiro – As despesas decorrentes deste convênio correrão à
custa da Dotação Orçamentária 3350.92.00.0000 código reduzido nº 1343 fonte
01001 e empenhos globais nº 000011/2009, 000415/2009 e 000011/2010.

julgamento, a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da Lei
8.666/93.

06.06 O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da
mais conveniente são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência,
reserva-se o direito de:

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as
condições do presente edital.

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda, que se
revelarem manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas
durante o processo de seleção.

06.07 Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará
relatório contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido
à apreciação da autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de
Licitação.

06.08 Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar
sua proposta, o Contratante, poderá adjudicar o objeto à segunda melhor classificada,
e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado
( Artigo 64, parágrafo segundo ), ou ainda, optar pela revogação da presente
licitação, no interesse da Administração Pública.

06.09 A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como
evidência de que a proponente:

a ) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou
entre si e obteve do  Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso
antes de apresentá-la.

b ) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela
perfeita e completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as
suas fases.

c ) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração
de uma proposta totalmente satisfatória.

07.  LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
07.01 Conforme edital,  .

Nome do responsável pelo recebimento:

07.02 A não apresentação dos produtos no prazo e locais indicados no presente
edital, acarretará ao licitante vencedor as penalidades previstas na Lei Municipal nº
8393/2005

08. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
08.01  O pagamento será realizado: 30 (trinta) dias úteis após a entrega,
08.02 Os pagamentos dos serviços e ou fornecimento efetivados, ficam

condicionados ao processamento regular das contas junto a Secretaria Municipal de
Finanças.

09.  RECURSOS FINANCEIROS :
09.01 Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO:  R$  912,00     (novecentos e doze reais).

10. PENALIDADE:
10.01 O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas na Lei

Municipal nº 8393/2005.
10.02 Multa de 20% ( vinte por cento ) sobre o valor global da proposta, pela

inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da
contratada.

10.03 Multa de 0,5% ( cinco décimos ) por cento, sobre o valor global da
proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para prestação do
objeto .

10.04 Multa de 10% ( dez por cento ) do valor remanescente do contrato, na
hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade não prevista neste
edital.

10.05 As multas mencionadas nos itens 10.2, 10.3 e 10.04 serão descontados
dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em
moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

10.06 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções,
administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei Municipal nº. 8393/
2005.

11. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO :
11.01 Até dois úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes,

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE.
11.02 Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de

quarenta e oito horas.
11.03 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data

para a audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação.
11.04 A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão

de Licitação, e deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada,
os fundamentos da impugnação e o pedido.

11.05 A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima
especificados, não será conhecida.

12. RECURSOS:
12.01 É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das

sessões da licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos.
12.02 Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do

Artigo 109 da Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 ( dois ) dias úteis
a contar da data da divulgação da decisão, em única instância, ao Secretário de
Administração e Negócios Jurídicos, desde que interposto perante a Comissão, a
qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 ( dois ) dias úteis, ou, nesse
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 ( dois ) dias úteis, contados
do recebimento do recurso.

12.03 Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados,
para os efeitos do previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e
8.883/94.

12.04 Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.01 A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver

todos os casos omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como
aceitar ou não qualquer interposição por parte dos participantes.

13.02 Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e
propostas, interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes
credenciados das empresas proponentes e membros da Comissão de Licitação.

13.03 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não
serão admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos
a participarem os proponentes retardatários.

13.04 A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação
das condições estabelecidas no Convite e demais normas da Lei n. 8.666/93 de 21/
06/93 com alterações da Lei 8.883/94.

13.05 Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas
neste  edital, a empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de 03 (
três ) dias, comparecer na Prefeitura do Município, a fim de formalizar a adjudicação
do objeto.

13.06 Em caso de não atendimento ao disposto no sub-item acima, incorrerá
a empresa vencedora, a critério do Município de Ponta Grossa, nas penas do artigo
2º da Lei Municipal nº 8393/2005, e ser-lhe-á ainda aplicada multa correspondente
a 10% ( dez por cento ) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais
cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos.

13.07 Ocorrendo a hipótese prevista no sub-ítem anterior assistirá ao Município
de Ponta Grossa, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes
remanescentes, no ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a
licitação.

13.08 O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos
técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações

EDITAIS E ATOS RH

não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo
máximo de 72 ( setenta e duas ) horas, sem ônus para o Município, sob pena de
suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.

13.09 Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os
eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus
parágrafos e incisos da Lei n. 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

13.10 Os interessados poderão obter outros esclarecimentos, no Departamento
de Compras - Divisão de Licitações, na Avenida Visconde de Taunay 950, Ponta
Grossa - Paraná, ou ainda pelo fone/ fax 042-3901-1500 / 3220-1405 / 3224-1176.

Ponta Grossa, 11 de Fevereiro de 2010.
PATRICIA FERREIRA MENDES

Diretor do Departamento de Compras

CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas

atribuições legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes nos
CRAS (Centros de Referência da Assistência Social )

C O N V O C A
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo nº 001/2007

promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social a comparecer até o dia
18.02.10, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos
Humanos sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, para confirmar a
aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
GESILAINE MOREIRA FERRAZ ASSISTENTE SOCIAL 16ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência,
perdendo a candidata os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido
Teste Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 11 de fevereiro de
2.010

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 01/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

R E S O L V E
Art. 1º - Designar os servidores SÉRGIO JOSÉ VILELA BARONCINI, TALMAI

ZANINI JUNIOR, VITAL MAURÍCIO COGO, ELOILSON RODRIGUES SCHIEBELBEIN
e CHARLES METZGER FERREIRA, para, sob a Presidência do primeiro e Secretariada
pelo segundo, constituírem a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, com as atribuições fixadas
no Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993), para o processamento de licitações no exercício de 2.010.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 22 de janeiro de 2.010.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES      Vereador JULIO KULLER
Vice-Presidente        Primeiro-Secretário

Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA  Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
Segundo-Secretário        Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 02/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

R E S O L V E
Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo

da Mesa Executiva, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal no
dia 15 de fevereiro de 2010.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, em 11 de fevereiro de 2.010.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES      Vereador JULIO KULLER
Vice-Presidente        Primeiro-Secretário

Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA  Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
Segundo-Secretário        Terceiro-Secretário

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,

torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Eletrônico  nº 004/2010
Abertura: 25/02/2010             Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado”
Dotação Orçamentária:
* 23.01.0412200104.010000 Manutenção DA

3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo         Fonte 1001
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelos
sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT, ou www.bbmnet.com.br.

Pregão Eletrônico  nº 005/2010
Abertura: 1º/03/2010             Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTE.

Valor da licitação: R$ 30.850,00 (trinta mil, oitocentos e cinqüenta reais)
LOCAL: www.bbmnet.com.br “Acesso Identificado”
Dotação Orçamentária:
* 23.05.1545101944.016000 Manutenção Sistema Viário

3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo         Fonte 1001 e 1509
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelos
sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT, ou www.bbmnet.com.br.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2010.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra
relacionadas, a comparecer no prazo de cinco dias, nas dependências da PROLAR
(Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo clube Guaíra),
para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas
administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e
venda.

Loteamento Aroeiras
NOME MUTUÁRIO CÔNJUGE
ANGELA PATRICIA KLEMBA        //
SANDRA MARA DE PAULA       //

Ponta Grossa, 10 de Fevereiro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente da ProlarCOMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA –

PROLAR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra
relacionadas, a comparecer no prazo de cinco dias, nas dependências da PROLAR
(Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo clube Guaíra),
para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas
administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e
venda.

Loteamento Dom Bosco
NOME MUTUÁRIO    CÔNJUGE
CLAUDENICE DOS SANTOS              //
DIRCE DA APARECIDA PINHEIRO             //
FABIO RIBEIRO LEOCADIO    JOSIANE PENTEADO
ROSANA APARECIDA BUENO DE MATTOS         //

Ponta Grossa, 10 de Fevereiro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente da Prolar
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