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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________
PREGÃO N° 151/2018

RECORRENTE: IGF Comércio de Pneus Ltda ME
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Protocolado: 1730214/2018
• Relatório
Trata-se de pedido de recurso administrativo interposto por IGF Comércio de Pneus Ltda ME, 
solicitando a desclassificação de 09 (nove) licitantes/concorrentes no certame  nº 151/2018. 
A recorrente solicita a desclassificação das propostas em decorrência de não terem  as 
concorrentes juntado alguns documentos e declarações junto ao site da BLL (plataforma usada 
pelo nosso Município  de Ponta Grossa, para a elaboração e disputa dos pregões municipais).
A senhora pregoeira, manifestou-se que “as empresas classificadas no Pregão 151/18 anexaram 
os documentos solicitados na BLL e enviaram para meu “email” dentro do prazo informado no 
item 5.1 do edital, os documentos  de habilitação  técnica os quais  não tem campo específico 
na plataforma BLL.”   Na parte final prosseguiu a pregoeira “Nenhuma empresa anexou ou 
encaminhou documentos  emitidos após a data do pregão como alega a requerente.”
 O recurso seguiu para  a Procuradoria Geral do Município, afim de ter sua análise jurídica, em cota 
de 04 de julho foi emitido parecer jurídico, onde a procuradora municipal à luz dos fatos narrados 
no presente recurso, seja as alegações da recorrente, os documentos e declarações juntados via 
eletrônica, a manifestação da pregoeira, orientou pelo correto agir da pregoeira e indeferimento 
das razões de recurso.

• Fundamentação

Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe foi 
regularmente instaurado, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da 
Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 

• Dispositivo
Diante de todos os fatos trazidos, com fundamento na manifestação da pregoeira, do parecer 
jurídico (cota de 04/07) decido pela manutenção da decisão tomada pela senhora pregoeira e 
indeferido o presente recurso administrativo, por entender que não houve descumprimento dos 
termos editalícios.  
Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a lei. 

Ponta Grossa, 06 de julho de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT´ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Pregão eletrônico n° 157/2018
Empresa: H. A. Erbe e Cia. Ltda.
Data da avaliação: 06/07/2018 

Nº LOTE PRODUTO RESULT. JUSTIF.

03

Calça feminina, confeccionada em tecido escolar, com um bolso lateral com 
zíper, cós com elástico 4 cm de altura, com costura elastiqueira quatro agulhas 
na parte traseira. Com 02 faixas fluorescentes (largura de 5,0 cm) e retrorrefle-
tivas (largura de 1,6 cm) classe 2 circundando as pernas, na altura da perna, 
conforme a NBR 15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar

Aprovada N.A. 

04
Calça feminina, confeccionada em tecido escolar, com um bolso lateral com 
zíper, cós com elástico 4 cm de altura, com costura elastiqueira quatro agulhas 
na parte traseira. Tamanhos P/M/G/GG/XG e cores a confirmar.

Aprovada N.A. 

07
Camiseta gola polo, tecido em poliviscose, manga curta, gramatura de 285 g/
m². Com serigrafia na frente nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores 
a confirmar.

Aprovada N.A. 

09 Camiseta gola simples, tecido em poliviscose, manga curta, com serigrafia do 
lado esquerdo. Tamanho P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar Aprovada N.A. 

12
Jaqueta com zíper, em nylon resinado, elásticos nos punhos, meio elástico na 
cintura, forro com lã “acrílica” matelassê, cor a confirmar. Com serigrafia ou bor-
dado na frente e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar.

Aprovada N.A. 

14

Jaleco sem mangas, confeccionado em tecido Oxford, com 02 bolsos na parte 
frontal inferior, serigrafia na frente e nas costas. Com 01 faixa fluorescente (largu-
ra de 5,0 cm) e retrorrefletiva (largura de 1,6 cm) classe 2 circundando o tronco, 
conforme a NBR 15292/13. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG e cores a confirmar.

Aprovada N.A. 

15
Jaleco sem mangas, confeccionado em tecido Oxford, com 02 bolsos na parte 
frontal inferior, serigrafia na frente e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG/EGG 
e cores a confirmar.

Aprovada N.A. 

Ponta Grossa, 06 de julho de 2018.
Responsável pela avaliação das amostras:

Nome: Alessandra Hauagge Gevert
Cargo: Engª de Segurança do Trabalho

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 70/2018

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 70/2018 – Processo nº 140/2018 – 
para AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM AS DESCRIÇÕES PREVISTAS EM 
EDITAL. realizado em 26/04/2018:
FORNECEDOR: YASCA COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÃ‡OS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME 
- CNPJ: 25.423.699/0001-23

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1 1

VEÍCULO TIPO VAN - TETO 
ALTO (TA), CAPACIDADE DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEI-
ROS 16 (15+1), MÍNIMA POTÊN-
CIA EFETIVA LÍQUIDA 127CV E 
DEMAIS CARACTERÍSTICAS 
CONFORME EDITAL.

RENAULT 
L2H2 UND 2 149.800,0000 299.600,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 299.600,00 (duzentos e noventa e nove mil 
e seiscentos reais)

Ponta Grossa/PR, 06 de julho de 2018.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Políticas Públicas Sociais

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 83/2018

Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 83/2018 – Processo nº 161/2018 
– para AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO VANS MINIBUS TETO ALTO, PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA 
PÚBLICA - SMCSP. realizado em 04/05/2018
FORNECEDOR: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0003-06

Lote Ordem Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit Valor Total

1 1
VEÍCULO 0 KM - CONFORME 
DESCRIÇÃO DO ANEXO 7 DO 
EDITAL PARANACIDADE.

Master L2H2 
Furgão 
18/19

UND 4 165.000,0000 660.000,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
Ponta Grossa/PR, 06 de julho de 2018.

ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO
Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública

______________________________________________________________________________
PREGÃO N° 111/2018

RECORRENTE: Dupatri Hospitalar Comércio e Imp. e Exportação Ltda
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – Protocolado: 1500068/2018
• Relatório
Trata-se de pedido de recurso administrativo interposto por Dupatri Hospitalar, solicitando a 
desclassificação de 03 (três) licitantes/concorrentes no certame  nº 111/2018. 
A recorrente solicita a desclassificação das propostas de Centermedi Comércio de Produtos, 
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NovaSul Comércio de Produtos e Promefarma Representações Comerciais, no tocante ao lote 
17 – 10.000 frascos de acetato de retinol colecalciferol solção oral -  também notificadas as 
empresas impugnadas , as mesmas não  manifestaram-se. A senhora pregoeira enviou  o recurso  
a comissão da secretaria municipal de saúde, a dita comissão entendeu pelo deferimento do 
recurso, passou-se a Procuradoria Geral do Município que através do parecer jurídico em cota de 
14 de junho, orientou pelo deferimento do recurso administrativo e desclassificação das propostas 
já mencionadas especificamente relativo ao lote 17 do certame.

• Fundamentação
Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe foi 
regularmente instaurado, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da 
Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 

• Dispositivo
Diante de todos os fatos trazidos , com fundamento na manifestação da comissão permanente de 
saúde e parecer jurídico (cota de 14/06) decido pela desclassificação das propostas das licitantes: 
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS, NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS e PROME-
FARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, no tocante ao lote 17 do presente pregão eletrônico, 
conforme o inciso XIX do art. 4º do Decreto 10.520/2002.  
Desta maneira, dê-se publicidade ao ato conforme a lei. 

Ponta Grossa, 06 de julho de 2018.
CELSO AUGUSTO SANT´ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 170/2018 
 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital de Pregão na Forma Presencial nº 170/2018, o qual estava 
com abertura prevista para o dia 09/07/2018, cujo objeto é Aquisição de 02 veículos 0 Km tipo 
Van/Minibus e 01 (um) veículo tipo Caminhonete, para atender às necessidades da Guar-
da Municipal da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública - SMCSP, sofre as 
seguintes alterações: Na data de abertura e nas condições de participação, conforme descrito 
abaixo:
Nova data de Abertura:  23/07/2018                     Horário: 13:00 horas
- Onde  se lê no Lote 2:
- Viatura,  Caminhonete cabine dupla, 4X4; capacidade para 05 passageiros com o motorista;  
fabricação nacional ou importado, ano/modelo na versão mais atualizada na data do pregão; na 
cor branca, adaptada para uso em ocorrência em locais de difícil acesso motor Diesel; no mínimo 
2.5; ar ...........
- Leia-se:
- Viatura,  Caminhonete cabine dupla, 4X4; capacidade para 05 passageiros com o moto-
rista;  fabricação nacional ou importado, ano/modelo na versão mais atualizada na data do 
pregão; na cor branca, adaptada para uso em ocorrência em locais de difícil acesso motor 
Flex; no mínimo 2.5; ar ...........
Todas as Demais descrições permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde 
de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3224-1176 ;  3222-
6365 ou 3220-1349.

Ponta Grossa, 06 de julho de 2018.
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 279/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: Urbanização do Parque do Lago de Olarias I, contendo: Pista de caminhada e ciclovia; 
Centro esportivo com espaços para posterior implantação de quadras de esportes; Praça do skate; 
Praça Nicolau Kluppel; Área administrativa; Anfiteatro; Parquinho Infantil; Academia ao ar livre; 
Estacionamentos; Paisagismo geral e Pavimentação urbana das ruas em torno do lago. 
VALOR: 4.095.537,39(quatro milhões, noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta 
e nove centavos)
PRAZO: 180 (cento e oitenta)
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n°. 007/2018 
______________________________________________________________________________

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°110/2018 
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: UNINTER EDUCACIONAL S/A – MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁ-
RIO INTERNACIONAL UNINTER  
OBJETO: A finalidade deste Acordo de Cooperação é proporcionar aos estudantes da instituição 
UNINTER EDUCACIONAL S/A – MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIO-
NAL UNINTER a oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação 
em situações reais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de Com-
promisso entre o estagiário, a ENTIDADE
PRAZO: 04(quatro) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 026/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI – ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 05/05/2018 a 19/06/2018 e 
o prazo de vigência, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, de 03/08/2018 a 17/09/2018.  
______________________________________________________________________________

SEGUNDA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 026/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELTON DE ALMEIDA MARCHINI EIRELI – ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO” do instrumento 
originário, que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço total para o presente ajuste é de R$ 227.169,92 (duzentos e vinte e sete mil, cento e 
sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), constante da proposta vencedora da licitação, 
aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução 
do presente objeto.”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 248/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LE COMERCIAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula segunda, anexo I, do instrumento originário, que 
passa  a ter a seguinte redação:
LOTE 1
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit.

1
alimento com soja sabor iogurte com polpa de 
morango zero lactose
...

batavo cfe edital kg 1080 r$14,4000

lote 2
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1
bebida láctea fermentada sabor morango – sem 
adição de açúcares, 0% gordura
...

frimesa cfe edital kg 173 r$12,3500

lote 3
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1
alimento com soja sabor morango, naturalmente 
sem lactose e sem colesterol por ser um alimento de 
origem vegetal – ...

mais vita cfe edital lt 1200 r$8,8000

lote 6
item descrição marca Unid quant. valor unit.
1 ricota fresca... lactoirati cfe edital kg 2632 r$14,8900
lote 14
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 bebida lactea fermentada sabor morango – isento 
de glúten... lactobom cfe edital kg 14095 r$3,5300

lote 15
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 queijo tipo mussarela fatiada, sabor suave, levemente 
salgado resfriado.... lactoirati cfe edital kg 943 r$21,8900

lote 16
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 requeijão cremoso tradicional
... lactobom cfe edital kg 1386 r$20,4500

lote 17
item descrição marca Unid quant. valor unit.
1 leite integral longa vida - caixas ... polly cfe edital lt 27035 r$2,8800
lote 24
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 bebida lactea fermentada sabor morango – isento 
de glúten ... lactobom cfe edital kg 42285 r$3,5300

lote 25
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 queijo tipo mussarela fatiada, sabor suave, levemente 
salgado resfriado.... lactoirati cfe edital kg 2831 r$21,8900

lote 26
item descrição marca Unid quant. valor unit.

1 requeijão cremoso tradicional
.... lactobom cfe edital lt 4158 r$20,4500

lote 27
item descrição marca Unid quant. valor unit.
1 leite integral longa vida - caixas com.... polly cfe edital lt 81105 r$2,8800

______________________________________________________________________________
TERCEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 307/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING 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 24/05/2018 a 24/05/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais).

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

D I V E R S O S
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FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO Nº 09/2016

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A 
EMPRESA LANCHES E SORVETES NOVA RUSSIA LTDA.
SUBCONCEDENTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
CNPJ 07.865.433/0001-59
SUBCONCESSIONÁRIA: LANCHES E SORVETES NOVA RUSSIA LTDA. 
CNPJ 07.793.248/0001-04
Primeiro Aditivo ao Contrato Nº09/2017, Subconcessão de uso das dependências do terminal 
central de transporte coletivo urbano para exploração econômica de dois espaços físicos, para 
instalação de lanchonete, para esta Fundação de Assistência Social, em estrita observância ao 
contido e especificado na documentação levada a efeito de Licitação sob modalidade Pregão, na 
forma presencial nº09/2016, devidamente homologada no dia 09 de Junho de 2016 pelo SUB-
CONCEDENTE, conforme consta do protocolo municipal nº nº1190404/2016, elaborado conforme 
o contido nas especificações que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:  Conforme cláusula segunda do instrumento originário fica reajustado o 
valor mensal, segundo INPC/IBGE da subconcessão do Lote I para R$ 12.935,85 (doze mil, nove-
centos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) mensais. O valor do Lote II fica reajustado 
para R$ 13.041,02 (treze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos), mensais. Os 
respectivos valores passarão a vigorar a partir do mês junho de 2018, conforme estabelecido na 
cláusula terceira do instrumento originário o depósito permanece de acordo com os dados bancá-
rios até o 5º dia útil do mês subsequente.
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.
Justas e aditadas, firmam as pastes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes 
ao ato.        

Ponta Grossa, 14 de Junho de 2018.
SUBCONCESSIONÁRIA SUBCONCEDENTE:

LANCHES E SORVETES NOVA RUSSIA LTDA FASPG
TESTEMUNHAS:
Eliane de Freitas Dayane S. Dubiela da Silva
Cpf/Mf:410.458.079-15 Cpf/Mf 046.221.199-19

______________________________________________________________________________
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL- 015/2018

PROCESSO Nº 82/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA ESPECIALIZADA  EM SERVIÇOS, POR DE-
MANDA, DE PUBLICAÇÃO – JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (PUBLICIDADE 
LEGAL), realizado em 22/06/2018.
FORNECEDOR: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CNPJ: 76.637.305/0001-70

ITEM QTD UNID PRODUTO UNIT. R$ TOTAL R$

01 600 CM/COL.
SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE PUBLICAÇÃO – JORNAL 
DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (PUBLICIDADE 
LEGAL)

32,00 19.200,00

Valor total do fornecedor: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) 

Ponta Grossa/PR, 09 de julho de 2018.
ELIANE DE FREITAS

PREGOEIRA
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL- 016/2018
PROCESSO Nº 83/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MA-
TERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS UTENSILIOS E PRODUTOS QUÍMICOS, realizado 
em 26/06/2018, 
FORNECEDOR: DAVI BARROS GUEDES CNPJ: 28.723.527/0001-63

ITEM QTD UNID PRODUTO UNIT. R$ TOTAL R$

01 12 SERV.

SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA E MANU-
TENÇÃO DE PISCINAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS 
UTENSILIOS E PRODUTOS QUÍMICOS.

1.980,00 23.760,00

Valor total do fornecedor: R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais)
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 23.760,00 (vinte e três mil setecentos e 
sessenta reais)

Ponta Grossa/PR, 09 de julho de 2018.
ELIANE DE FREITAS

PREGOEIRA

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

COMPANHIA PONTAGROSSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ

A N E X O   II
E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2018

CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO

A N E X O   II
E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2018

CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO
 O Diretor Presidente da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Cons-
tituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO para realização de Concurso Público, sob o regime celetista, para 
provimento de vagas e cadastro de reserva, do seu quadro de pessoal, para o cargo de Advogado.
ONDE SE LÊ:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 ADVOGADO

Conhecimento Especifico: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Estatuto dos Servidores Municipais de Ponta 
Grossa. Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Direito Adminis-
trativo - conceito de direito administrativo e suas relações com as outras disciplinas jurídicas. Estrutura administrativa 
da Administração Pública (conceito; elementos e poderes do estado, organização do estado e da administração, 
governo e administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade administrativa 
(conceito de administração, natureza e fins da administração, princípios básicos da administração). Os poderes e 
deveres do administrador público (poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar 
contas). O uso e abuso do poder (uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes 
administrativos e poderes políticos, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia, polícia sanitária). Atos administrativos (conceito e requisitos do ato administrativo, 
atributos do ato administrativo, classificação dos atos administrativos). Espécies de atos administrativos. Teoria dos 
motivos determinantes. Invalidação dos atos administrativos. Idéia geral sobre contrato. Conceito, peculiaridades e 
interpretação do contrato administrativo. Formalização do contrato administrativo (normas regedoras do contrato, 
instrumento e conteúdo do contrato administrativo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução 
do contrato). Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução 
do contrato e recebimento do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato). Inexecução, revisão e 
rescisão do contrato (inexecução do contrato, causas justificadoras da inexecução do contrato, consequências da 
inexecução, revisão do contrato, rescisão do contrato, suspensão do contrato). Principais contratos administrativos 
(contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato de forneci-
mento, contrato de concessão, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, termo de parceria). Consórcios e 
convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e objeto da licitação, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilida-
de de licitação, procedimento, anulação e revogação da licitação). Modalidades de licitação (concorrência, tomada de 
preços, convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos administrativos e licitação. Conceito 
e classificação dos serviços públicos. Regulamentação e controle. Requisitos do Serviço e Direitos do Usuário. 
Competência para prestação de serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Autarquias (conceito e caracteres, 
controle, privilégios, autarquias de regime especial, agências reguladoras). Fundações (considerações gerais, carac-
teres). Agências executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e caracteres, controle, espécies e forma 
jurídica). Entes de cooperação: entidades paraestatais (conceito e espécies). Serviços delegados a particulares (ser-
viços concedidos). Serviços permitidos. Serviços autorizados. Convênios e consórcios administrativos. Servidores 
públicos. Classificação na constituição. Regime jurídico. Organização do serviço público (organização legal, conse-
lhos de política de administração e remuneração de pessoal, escolas de governo, cargos e funções, criação, trans-
formação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de cargos, direitos do titular do cargo, 
acesso a informações privilegiadas, competência para organizar o serviço público, observância das normas constitu-
cionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, 
concurso, desinvestidura de cargo ou emprego público, paridade de vencimentos, vedação de equiparações e vincu-
lações, acumulação de cargos, empregos e funções públicas, estabilidade, previdência social, sistema de previdên-
cia social do servidor, regime jurídico peculiar, regras previdenciárias de transição, exercício de mandatos eletivos, 
demissão de vitalícios e estáveis, reintegração, recondução, reversão, readmissão e aproveitamento, responsabiliza-
ção civil de servidores, abrangência das normas constitucionais, competência da justiça comum. Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Deveres e direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, direitos, sistema remuneratório, re-
muneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações). Responsabilidade dos servidores 
(responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, meios de punição, sequestro e 
perdimento de bens, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, abuso de autoridade). Domínio público. 
Conceito e Classificação dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Aliena-
ção dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. Aquisição de bens 
pela administração. Responsabilidade civil da administração (reparação de danos: ação de indenização e ação re-
gressiva). Controle na administração (a necessidade de controle, conceito de controle, tipos e formas de controle). 
Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito, meios de controle, processo administrativo, modalidades 
de processo administrativo, processo administrativo disciplinar, meios sumários, sindicância, verdade sabida, termo 
de declarações, processo administrativo tributário). Controle legislativo (conceito, fiscalização dos atos da adminis-
tração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a controle comum, atos sujeitos a controle especial, meios de 
controle judiciário). Administração em juízo (representação em juízo, atuação processual, execução do julgado, exe-
cução fiscal, despesas judiciais, prescrição, sequestro e perdimento de bens). Organização administrativa brasileira 
(a administração federal, administração direta e indireta, os princípios fundamentais da administração pública: plane-
jamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle). Direito Constitucional: Constituição. 
Conceito. Classificação. A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de competências. A União, os 
Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual para legislar. A Adminis-
tração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. Ingresso na carreira pública. Direitos e deveres indi-
viduais, coletivos, sociais, políticos e nacionalidade. Normas constitucionais e a hierarquia das leis. A desconstitucio-
nalização, recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e material, originária e superveniente. O controle da 
constitucionalidade das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela constitucional das liberda-
des: mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. habeas data, mandado de injunção, ação civil 
pública, direito de petição. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. Interesses individuais, coletivos, difu-
sos e homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia. Justiça dos Estados. Orçamento e fis-
calização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. Normas constitucionais 
programáticas e princípios constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitucionais da administração 
pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Responsabilidade do Estado. 
Serviços Públicos. Servidores públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de endividamento, retornos aos limi-
tes, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre outros aspectos. Direito Civil: 1 Lei: vigência; 
aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e interpretação. 2 Lei de Introdução ao Código Civil. 3 Pessoas 
naturais e jurídicas: personalidade; capacidade; direitos de personalidade. 4 Domicílios civil. 5 Fatos e atos jurídicos: 
negócios jurídicos; requisitos; defeitos dos negócios jurídicos; modalidades dos negócios jurídicos; forma e prova dos 
atos jurídicos; nulidade e anulabilidade dos negócios jurídicos; atos ilícitos; abuso de direito; prescrição e decadência. 
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: Da Jurisdição e da Ação, das partes e dos procuradores; do Ministério Pú-
blico; dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça; dos Atos Processuais; da Formação, da suspensão e da 
extinção do processo; do Processo e do Procedimento; do Procedimento Ordinário; do Processo nos Tribunais; Dos 
Recursos. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: Da Execução em geral; das diversas Espécies de Execução; dos Em-
bargos do Devedor; Da execução por Quantia Certa Contra Devedor insolvente; da Remição; da Suspensão da ex-
tinção do Processo de Execução. DO PROCESSO CAUTELAR: Das Medidas Cautelares. DOS PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS: Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa e Voluntária. Noções básicas de informática. 
Noções básicas de Direito do Trabalho.

LEIA-SE:
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR

CARGO: 101 ADVOGADO
Legislação Básica: Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa. Estatuto dos Servidores Municipais de Ponta Grossa. 
Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Direito Administrativo: 
Conceito de direito administrativo e suas relações com as outras disciplinas jurídicas. Estrutura administrativa da Ad-
ministração Pública (conceito; elementos e poderes do estado, organização do estado e da administração, governo e 
administração, entidades políticas e administrativas, órgãos e agentes públicos). A atividade administrativa (conceito 
de administração, natureza e fins da administração, princípios básicos da administração). Os poderes e deveres do 
administrador público (poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas). O uso 
e abuso do poder (uso do poder, abuso do poder). Poderes Administrativos (distinção entre poderes administrativos 
e poderes políticos, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, 
poder de polícia, polícia sanitária). Atos administrativos (conceito e requisitos do ato administrativo, atributos do ato 
administrativo, classificação dos atos administrativos). Espécies de atos administrativos. Teoria dos motivos deter-
minantes. Invalidação dos atos administrativos. Ideia geral sobre contrato. Conceito, peculiaridades e interpretação 
do contrato administrativo. Formalização do contrato administrativo (normas regedoras do contrato, instrumento e 
conteúdo do contrato administrativo, cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato). 
Execução do contrato administrativo (direitos e obrigações das partes, acompanhamento da execução do contrato 
e recebimento do seu objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato). Inexecução, revisão e rescisão do 
contrato (inexecução do contrato, causas justificadoras da inexecução do contrato, consequências da inexecução, 
revisão do contrato, rescisão do contrato, suspensão do contrato). 
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Principais contratos administrativos (contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato 
de concessão, contrato de fornecimento, contrato de concessão, contrato de gerenciamento, contrato de gestão, 
termo de parceria). Consórcios e convênios. Licitação (conceitos, finalidades, princípios e objeto da licitação, obriga-
toriedade, dispensa e inexigibilidade de licitação, procedimento, anulação e revogação da licitação). Modalidades de 
licitação (concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão). Sanções penais referente à contratos 
administrativos e licitação. Conceito e classificação dos serviços públicos. Regulamentação e controle. Requisitos do 
Serviço e Direitos do Usuário. Competência para prestação de serviço. Formas e meios de prestação do serviço. 
Autarquias (conceito e caracteres, controle, privilégios, autarquias de regime especial, agências reguladoras). Fun-
dações (considerações gerais, caracteres). Agências executivas. Empresas estatais ou governamentais (conceito e 
caracteres, controle, espécies e forma jurídica). Entes de cooperação: entidades paraestatais (conceito e espécies). 
Serviços delegados a particulares (serviços concedidos). Serviços permitidos. Serviços autorizados. Convênios e 
consórcios administrativos. Servidores públicos. Classificação na constituição. Regime jurídico. Organização do ser-
viço público (organização legal, conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, escolas de gover-
no, cargos e funções, criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, provimento de 
cargos, direitos do titular do cargo, acesso a informações privilegiadas, competência para organizar o serviço público, 
observância das normas constitucionais. Normas constitucionais pertinentes aos servidores (acessibilidade aos car-
gos, funções e empregos públicos, concurso, desinvestidura de cargo ou emprego público, paridade de vencimentos, 
vedação de equiparações e vinculações, acumulação de cargos, empregos e funções públicas, estabilidade, previ-
dência social, sistema de previdência social do servidor, regime jurídico peculiar, regras previdenciárias de transição, 
exercício de mandatos eletivos, demissão de vitalícios e estáveis, reintegração, recondução, reversão, readmissão e 
aproveitamento, responsabilização civil de servidores, abrangência das normas constitucionais, competência da jus-
tiça comum. Lei de Responsabilidade Fiscal. Deveres e direitos dos servidores (deveres, restrições funcionais, direi-
tos, sistema remuneratório, remuneração, subsídio, vencimentos, vantagens pecuniárias, indenizações). Responsa-
bilidade dos servidores (responsabilidade administrativa, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, meios de 
punição, sequestro e perdimento de bens, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa, abuso de autoridade). 
Domínio público. Conceito e Classificação dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens 
públicos. Alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. 
Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade civil da administração (reparação de danos: ação de inde-
nização e ação regressiva). Controle na administração (a necessidade de controle, conceito de controle, tipos e for-
mas de controle). Responsabilidade fiscal. Controle administrativo (conceito, meios de controle, processo administra-
tivo, modalidades de processo administrativo, processo administrativo disciplinar, meios sumários, sindicância, 
verdade sabida, termo de declarações, processo administrativo tributário). Controle legislativo (conceito, fiscalização 
dos atos da administração). Controle judiciário (conceito, atos sujeitos a controle comum, atos sujeitos a controle 
especial, meios de controle judiciário). Administração em juízo (representação em juízo, atuação processual, execu-
ção do julgado, execução fiscal, despesas judiciais, prescrição, sequestro e perdimento de bens). Organização admi-
nistrativa brasileira (a administração federal, administração direta e indireta, os princípios fundamentais da adminis-
tração pública: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle). Direito 
Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. A organização do Estado. Poderes e funções. Repartição de 
competências. A União, os Estados e os Municípios. Suas atribuições. Competência exclusiva, concorrente e residual 
para legislar. A Administração Pública. Princípios que a norteiam. Servidores Públicos. Ingresso na carreira pública. 
Direitos e deveres individuais, coletivos, sociais, políticos e nacionalidade. Normas constitucionais e a hierarquia das 
leis. A desconstitucionalização, recepção e repristinação. Inconstitucionalidade formal e material, originária e super-
veniente. O controle da constitucionalidade das leis. Sistema concentrado e difuso. Ação direta e incidental. Tutela 
constitucional das liberdades: mandado de segurança coletivo, habeas corpus, ação popular. habeas data, mandado 
de injunção, ação civil pública, direito de petição. Direitos e garantias constitucionais. Direitos sociais. Interesses in-
dividuais, coletivos, difusos e homogêneos. Poder Judiciário; organização; competência; autonomia. Justiça dos Es-
tados. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas. Direitos Sociais e sua efetivação. 
Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. Poder Legislativo. Princípios constitu-
cionais da administração pública: princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Res-
ponsabilidade do Estado. Serviços Públicos. Servidores públicos: remuneração dos servidores. Aspectos da Lei 
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF): conceitos, limites com pessoal, limites de endi-
vidamento, retornos aos limites, tratamento das receitas e despesas públicas, RREO, RGF entre outros aspectos.
Direito Civil:Lei. Eficácia da lei. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Interpretação da lei. Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro. DasPessoas: Das Pessoas Naturais, Das Pessoas Jurídicas, Do Domicílio. Dos Bens. 
Dos FatosJurídicos: Dos Negócios Jurídicos; Dos Atos Jurídicos Lícitos, Dos Atos Ilícitos,Da Prescrição e Decadên-
cia. Da Prova. Do Direito das Obrigações:Das Modalidades das Obrigações, Da Transmissão das Obrigações, Do 
Adimplemento e Extinção Das Obrigações, Do Inadimplemento das Obrigações, Dos Contratos em Geral. Da Res-
ponsabilidade Civil. Direito Processual Civil: Código deProcesso Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). Das 
Normas Processuais Civis. Da Função Jurisdicional. DosSujeitos do Processo. Dos Atos Processuais. Das Tutelas 
Provisórias. Da Formação, Da Suspensão e da Extinção doProcesso. Do Processo de Conhecimento e do 
Cumprimento de Sentença. Do Processo de Execução. Dos Processos nosTribunais e Dos Meios de Impugnação 
das Decisões Judiciais. Da Execução Fiscal. Da Exceção de Pré-Executividade.Procedimentos Especiais: Mandado 
de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa.Noções de Direito do Trabalho: 
Dos princípios e fontes do Direito do Trabalho. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores – direitos sociais. Da 
relação de trabalho e da relaçãode emprego: requisitos e distinção. Dos sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: 
do empregado e do empregador: conceito e caracterização;dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Do 
contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. Da alteração docontrato de trabalho: altera-
ção unilateral e bilateral; o jus variandi. Da suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização edistin-
ção. Da rescisão do contrato de trabalho: das justas causas; da despedida indireta; da dispensa arbitrária; da culpa 
recíproca; da indenização.Do aviso prévio. Da duração do trabalho; da jornada de trabalho; dos períodos de descan-
so; do intervalo para repouso e alimentação; do descansosemanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho 
extraordinário. Do salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Das férias: do direito aférias e da sua duração; da con-
cessão e da época das férias; da remuneração e do abono de férias. Do salário e da remuneração: conceito edistin-
ções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do salário; 13º salário. Da 
prescrição e decadência. Dasegurança e medicina no trabalho: das atividades insalubres ou perigosas. Da proteção 
ao trabalho do menor. Da proteção ao trabalho da mulher:da estabilidade da gestante; da licença-maternidade. Do 
Direito Coletivo do Trabalho: das convenções e acordos coletivos de trabalho. Dascomissões de Conciliação Prévia.
Noções de Direito Processual do Trabalho:Da Justiça do Trabalho: organização e competência. Das Varas do Traba-
lho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior doTrabalho: jurisdição e competência. Dos serviços 
auxiliares da Justiça do Trabalho: das secretarias das Varas do Trabalho; dos distribuidores. Doprocesso judiciário do 
trabalho: princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC). Dos atos, termos e prazos proces-
suais. Dadistribuição. Das custas e emolumentos. Das partes e procuradores: do jus postulandi; da substituição e 
representação processuais; da assistênciajudiciária; dos honorários de advogado. Das exceções. Das audiências: de 
conciliação, de instrução e de julgamento; da notificação das partes; doarquivamento do processo; da revelia e con-
fissão. Das provas. Dos dissídios individuais: da forma de reclamação e notificação; da legitimidade paraajuizar. Do 
procedimento ordinário e sumaríssimo. Da sentença e da coisa julgada: da liquidação da sentença: por cálculo, por 
artigos e porarbitramento. Da execução: da citação; do depósito da condenação e da nomeação de bens; do manda-
do e penhora; dos bens penhoráveis eimpenhoráveis; da impenhorabilidade do bem de família (Lei nº 8.009/90 e al-
terações posteriores). Dos embargos à execução. Da praça e leilão; daarrematação; da remição; das custas na 
execução. Dos recursos no Processo do Trabalho. Informatização do Processo Judicial (Lei nº 11.419/2006).Noções 
de informática: Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows 7, 8 e 10). Edição de textos, planilhas e 
apresentações(ambientes Microsoft Office 2010, 2013 e LibreOffice 5 ou superior). Redes de computadores: Concei-
tos básicos, ferramentas, aplicativos eprocedimentos de Internet e Intranet; Programas de navegação (Microsoft In-
ternet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Programas decorreio eletrônico (Microsoft Outlook e Mozilla Thun-
derbird); Sítios de busca e pesquisa na Internet; Grupos de discussão; Redes sociais;Computação na nuvem 
(cloudcomputing). Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
Segurançada informação: Procedimentos de segurança; Noções de vírus, worms e outras pragas virtuais; Aplicativos 
para segurança (antivírus, firewall, antispywareetc.); Procedimentos de backup; Armazenamento de dados na nuvem 
(cloudstorage).

Ponta Grossa-PR, 05 de julho de 2018.
EDUARDO MARQUES

DIRETOR PRESIDENTE

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

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2017
1. Análise do Pedido de Impugnação protocolado sob nº 2020093/2017 pela empresa SINCO 
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,  pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.046.464/0001-63, ora impugnante, referente  ao 
Pregão Presencial nº 011/2017 cujo objeto é “Contratação de empresa para fornecimento e 
instalação/aplicação de sinalização horizontal (termoplástico, tintas, tachinhas, etc).
2. Informações prestadas pelos responsáveis técnicos:
Item II – Da especificação técnica: constatou-se equivoco no objeto do edital, quanto a indicação 
da Norma 11.862 (Anexo 01 - pag 19), o qual trata das especificações de tintas de sinalização a 
vase de solventes. Verifica-se também nos itens 1.35 e 1.36 (pag 20)  que houve equivoco quanto 
a indicação dos equipamentos necessários (tanques) indicados para solventes.
Item III – Da ausência da qualificação técnica: constatou-se que durante a elaboração do projeto 
básico e do edital, por equivoco, não foi incluída a qualificação técnica, contendo a capacidade 
técnico-operacional, técnico profissional necessários para o bom andamento da licitação.
Item IV – Ausência de Especificação quanto ao tipo da tacha: verificou-se que a alegação 
usada no pedido de impugnação não procede, face que  na pag. 24, nas “especificações quanto 
aos lotes 07 a 10” a norma não é citada, diferente do alegado, porem, na pag 36, nos quadros 
dos lotes 07 e 08 consta a especificação mínima necessária para atender a necessidade quanto 

a qualidade, durabilidade, dimensões e material da tacha a ser entregue, portanto, em função 
das citados itens, o fornecimento deverá escolher na tabela da norma citada na contestação o 
tipo ideal.
Item V – Fornecimento de tinta a base de resina, com utilização de solvente: constatou-se 
que houve equivoco quanto a indicação da especificação da tinta a base de solvente. Conforme 
já citado na resposta do item II, a tinta do objeto é a base de água (ver quadros dos lotes 3, 4, 
5 e 6  - pag 18). Portanto a alegação é parcialmente procedente. Ressaltamos ainda que toda a 
responsabilidade da qualidade e legalidade do produto é do  fabricante, cabendo a ele apresentar 
os certificados necessários.
Item VI – Necessidade de exigência de laudo de ensaio técnico: por equivoco não foi solicitada 
a apresentação de laudo e contra prova de ensaio técnico, porém, o item 1.76 – c2 indica que, todo 
o material a ser utilizado deverá ser analisado, aprovado e selado pelo laboratório responsável 
pela análise, por lote de fabricação.
Item VII – Da indicação de apresentação dos condutores dos veículos, com curso 
de movimentação de produtos perigosos: a referida alegação não procede, face que 
a responsabilidade da segurança de equipamentos, funcionários e meio ambiente de 
responsabilidade da empresa. Ressaltamos ainda que não há na presente licitação transporte de 
materiais perigosos.
3. DA  DESCISÃO: analisando o posicionamento do Departamento de Engenharia, nego 
parcialmente provimento ao pedido de impugnação do Pregão 011/2017, e determino o tramite 
para a revogação do referido processo licitatório.

Ponta Grossa, 04 de julho de 2018.
ROBERTO PELLISSARI

Presidente da Autarquia Municipal de trânsito e Transporte
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DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 224/2018
DATA CONCESSÃO 06.07.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR DR ZECA, COM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE  DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 06.07.2018 - 06:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 06.07.2018 - 15:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7916

ORDEM 225/2018
DATA CONCESSÃO 06.07.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR DR ZECA, COM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE  DO PARANÁ 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.07.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.07.2018 - 17:00 H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
PLACAS BAO 7916

ORDEM 226/2018
DATA CONCESSÃO 06.07.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

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

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

DATA/HORÁRIO INÍCIO 09.07.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 09.07.2018 - 18:00 H

QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
BAO 7917

ORDEM 227/2018
DATA CONCESSÃO 06.07.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

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

MOTIVO O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR GUIARONE COM DESTINO 
AO PALACIO IGUACU 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 05.07.2018 - 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 05.07.2018 - 18:00 H

QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 60,00

VEICULO UTILIZADO
OFICIAL
GOL
BAO 7917

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 09/07/2018                SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
PROJETO DE LEI Nº 98/18 - Denomina as vias públicas da Vila Pinheirinhos, Distrito de Uvaia, 
nesta cidade. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR MAGNO ZANELLATO
PROJETO DE LEI Nº 249/17 - Dispõe sobre o acesso aos dados de saúde do Município através 
da internet em tempo real.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                          CSAS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
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DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
PROJETO DE LEI Nº 66/18 - Dispõe sobre a vedação de homenagem póstuma e concessão de 
qualquer espécie de honraria a pessoas que tenham sido condenadas por ato de improbidade 
administrativa ou crime de corrupção, conforme especifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          COSPTTMUA  - Favorável
                          CECE    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 72/18 - Revoga a Lei nº 10.564, de 12/05/2011.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 107/18 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 
DJALMA ROBERTO DA SILVA.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

EM DISCUSSÃO ÚNICA
PARECERES

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 
LEI Nº 202/17, que dispõe sobre a proibição de empresas e supermercados de Ponta Grossa de 
jogar no lixo, alimentos não vendidos e ainda próprios para o consumo.

DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PARECER, MANIFESTANDO-SE CONTRARIAMENTE À ADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 
LEI Nº 418/17, que dispõe sobre a inclusão do conteúdo de Educação Financeira na grade curricu-
lar do 2º Ciclo dos Anos iniciais do Ensino Fundamental I das escolas municipais.
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de julho  de 2.018. 

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR                 Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                         Presidente                                                               1º Secretário



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.351 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 07, 08 E 09 DE JULHO  DE 20186

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


