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D E C R E TO S

D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 5. 6 4 2,   de  08/03/2019      
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com o protocolado SEI nº 05098/2019, e mediante avaliação a ser 
aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 1º de março de 2019, JULIANO ROSA, para exercer o emprego de 
provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal de Políticas 
Publicas Sociais.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 5. 6 4 3,   de   08/03/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 05146/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 08 de março de 2019, CLAUDIO ROBERTO CUSTÓDIO DE 
MELO FILHO, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 10, da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 5. 6 4 4,   de  08/03/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e de acordo com o protocolado no SEI nº 05146/2019, e mediante avaliação a ser 
aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 09 de março de 2019, ILANA BETINA NOVISKI HIRANO, para exer-
cer o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 10, da Secretaria Muni-
cipal de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de março de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

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 Eletrônico nº 35/2019.
Data: 26 de março de 2019,
Horário: 14h00m
ObjetoAquisição 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 2018 clientela 2019 para o ano letivo de 2019.
Valor máximo: R$ R$ 3.270.239,74(três milhões, duzentos e setenta mil, duzentos e trinta e nove 
reais e setenta e quatro centavos)

Dotação Orçamentária: 
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS-
TRIBUIÇÃO GRATUITA
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 107 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 112 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.365.0080.2.291.3.3.90.32.00.00. - 159 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 107 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 112 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 138 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS-
TRIBUIÇÃO GRATUITA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento 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 (42) 3220-1000 ramal 1337 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretário Municipal de Educação 

Ponta Grossa, 11 de março de 2019
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Concorrência nº 04/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 12 de abril de 2019, na Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Departamento de Patrimônio, com sede 
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, CONCORRÊNCIA, para alienação dos bens imóveis de proprie-
dade do Município de Ponta Grossa, com as descrições no edital. Valor Máximo: R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos pode-
rão ser obtidos no Departamento de Patrimônio no horário das 12h00min as 18h00min na sede da 
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 11 de março de 2019.
Ricardo Luiz Torquato Linhares

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

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 Eletrônico nº 36/2019.
Data: 28 de março de 2019
Horário: 14h00m
ObjetoAquisição de gêneros alimentícios LATICINIOS E PÃES destinados a suprir as necessida-
des 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 2018 clientela 2019 para o ano letivo de 2019.
Valor máximo: R$ R$ 4.074.041,89(quatro milhões e setenta e quatro mil e quarenta e um reais e 
oitenta e nove centavos)
Dotação Orçamentária: 
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS-
TRIBUIÇÃO GRATUITA
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 107 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.001.12.365.0205.2.077.3.3.90.32.00.00. - 112 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.365.0080.2.291.3.3.90.32.00.00. - 159 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 107 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 112 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0205.2.082.3.3.90.32.00.00. - 138 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI-
BUIÇÃO GRATUITA
09.002.12.361.0076.2.078.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS-
TRIBUIÇÃO GRATUITA
Mais informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar-
tamento 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 (42) 3220-1000 ramal 1337 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bllcompras.org.br 

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretário Municipal de Educação

Ponta Grossa, 11 de março de 2019
______________________________________________________________________________

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2019
Pregão nº 14/2019 – Processo nº 25/2019 – para Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com aplicação de mão de obra qualificada 
e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica nos veículos da frota da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, realizado em 20/02/2019.
FORNECEDOR: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 04.862.831/0003-95
Valor Total do Fornecedor: 500.000,00 (quinhentos mil reais).
LOTE 1 Valor Total do Lote: 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Item Descrição % de desconto Unidade Qtd Valor Unit. Valor Total
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1 CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTI-
VA COM APLICAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA QUALIFI-
CADA E FORNECIMENTO 
DE PEÇAS GENUÍNAS E/
OU ORIGINAIS DE FÁBRI-
CA - SENDO DESTINADO 
R$ 200.000,00 PARA MÃO 
DE OBRA E R$ 300.000,00 
PARA FORNECIMENTO DE 
PEÇAS.

20,70 % SVÇ 1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Concorrência nº 05/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 15 de abril de 2019, na 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Departamento de Patrimônio, com 
sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, CONCORRÊNCIA, para alienação dos bens imóveis 
de propriedade do Município de Ponta Grossa, com as descrições no edital. Valor Máximo: R$ 
205.279,00 (duzentos e cinco mil duzentos e setenta e nove reais). Mais informações, bem como a 
integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Patrimônio no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 11 de março de 2019.
Ricardo Luiz Torquato Linhares

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N. 34/2019

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por  força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 
8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma ELETRONICA nº34/2019 – Aquisi-
ção de gêneros alimentícios HORTIFRUTIGRANJEIROS 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 2018 clientela 2019 para o ano letivo de 2019, do nosso Municipio,  sofre as 
seguintes alterações, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 22 DE MARÇO DE 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 25 DE MARÇO 
DE 2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 25 DE MARÇO DE 2019.

LEIA-SE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 15h00 do dia 26 DE MARÇO DE 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00 às 08h30 do dia 27 DE MARÇO 
DE 2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00 do dia 27 DE MARÇO DE 2019.

ONDE SE LÊ: (PAG 29)
LOTE 49
Valor Máximo do Lote: R$167.336,00 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1 MELÃO – 1ª Qualidade - frutos 
macios com textura uniforme 
Entregue em caixas plásticas 
em bom estado de conservação, 
maturação pintado - frutos macios 
com textura uniforme. 

KG 41834 4,00 167.336,00

LEIA-SE:
LOTE 49
Valor Máximo do Lote: R$165.536,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis 
reais).

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. 
(R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1 MELÃO – 1ª Qualidade - frutos 
macios com textura uniforme 
Entregue em caixas plásticas 
em bom estado de conservação, 
maturação pintado - frutos macios 
com textura uniforme. 

KG 41384 4,00 165.536,00

TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES DO EDITAL PERMANECEM EXATAMENTE AS MESMAS.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras/SMA, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, Ron-
da/Nesta, no horário das 12h00 às 17h00, ou ainda pelo fone (042) 3220-1000 Ramal: 1003/1006 
ou no site http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

CONCORRÊNCIA Nº 005/2019 (ALIENAÇÃO DE IMÓVEL)   
EMISSÃO:11/03/2019

ABERTURA: 15/04/2019  
HORÁRIO: 14:00h
 O Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos, torna público que no Paço Municipal Dr. David Federamann, no 
2º andar – sala de licitações -, localizada na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, nesta cidade 
de Ponta Grossa - Paraná, realizar-se-á licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA, de con-
formidade com o disposto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, regulado pela Lei n° 
8.666/1993 e alterações, pelo artigo 14, inciso I da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa e 
pela Lei Municipal n. 13.263/2018 para escolha da maior proposta de compra do imóvel, mediante 
as condições seguintes: 
1 – OBJETO: 
 A presente Concorrência tem por objeto a alienação dos bens imóveis de propriedade do 
Município de Ponta Grossa, com as seguintes descrições: 
 1) Área Institucional I, quadra 20, Recanto Verde, Bairro do Cará-Cará, com área de 
309,76m², de frente para a Rua Pedro Ferreira Dias, registrada na matricula 45.675, do 2º RI.
 2) Área Institucional II, da quadra 15, Recanto Verde, Bairro do Cará-Cará, com área de 
723,03m², de frente para a Rua Regina Serighelli Ferreira, registrada na matricula 45.675, do 2º RI.
 3) Lote 1, situado na quadra 3, do loteamento Vila Pina, Bairro de Oficinas, de frente para 
a Rua 1, com área total de 500m², objeto da matricula 32.833, do 2º RI.
 4) Lote 2, situado na quadra 3, do loteamento Vila Pina, Bairro de Oficinas, de frente para 
a Rua 1, com área total de 500m², objeto da matricula nº 32.834, do 2º RI.
 5) Lote 3, situado na quadra 3, do loteamento Vila Pina, Bairro de Oficinas, de frente para 
a Rua 1, com área de 700m², objeto da matricula nº 32.835, do 2º RI.

2. O valor mínimo dos imóveis é composto da seguinte forma:
ITEM IMOVEL VALOR MÍNIMO
Item 1 Área Institucional I, quadra 20, Recanto Verde       R$ 30.976,00
Item 2 Área Institucional II, quadra 15, Recanto Verde R$ 72.303,00
Item 3 Lote 1, quadra 3, Vila Pina R$ 30.000,00
Item 4 Lote 2, quadra 3, Vila Pina R$ 30.000,00
Item 5 Lote 3, quadra 3, Vila Pina      R$ 42.000,00

2.1. o valor mínimo a ser ofertado na Proposta são os constantes na tabela acima; 
2.2. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e nas condições físicas e documentais, de 
conservação, ocupação e de titulação em que se encontram; 
2.3. O imóvel se encontra livre e desembaraçado de ônus reais, ficando a cargo do interessado 
as eventuais providências que sejam necessárias às regularizações ou manutenções de qualquer 
natureza, inclusive registro, com os ônus e riscos decorrentes;  
2.4. As áreas e dimensões dos imóveis, constantes nas avaliações e descrição deste Edital se 
baseiam nas respectivas Certidões n.s 129549/2018, 129555/2018, 128162/2017, 128163/2017, 
128165/2017, devendo ser considerada meramente enunciativa, ficando vedado ao interessado 
exigir complemento de área, indenização ou rescisão do negócio, caso se constate que a área ou 
dimensões do imóvel não coincidam com aquelas que forem encontradas fisicamente, ainda que a 
diferença exceda 1/20 (um vinte avos). 
 
3 – VISITA AO IMÓVEL 
3.1. Os imóveis que integram o presente Edital de CONCORRÊNCIA poderão ser visitados pelos 
interessados a qualquer dia e horário, independentemente de prévia autorização do Município;
3.2. O fato dos interessados não conhecerem devidamente os imóveis e as condições em que 
se encontram não serão consideradas como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou 
reclamação, uma vez que a visitação é permitida nos moldes do item anterior.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. A CONCORRÊNCIA será aberta a todos os interessados, podendo oferecer lances, pessoas 
físicas ou jurídicas;  
4.2. É vedada a participação da LICITANTE que: 
4.2.1. Possua familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consan-
guinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado junto ao Município de 
Ponta Grossa;  
4.2.2. Seja servidor ou conselheiro do Município de Ponta Grossa, bem como seus cônjuges, 
companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o ter-
ceiro grau; 
4.2.3. Esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-
tratar com o Município de Ponta Grossa ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação (art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93); 
4.2.4. Esteja impedido de licitar e contratar com o Município de Ponta Grossa, o Estado do Paraná 
ou a União, durante o prazo da sanção; 
4.2.5. For estrangeira e não estiver autorizada a funcionar no País; 
4.2.6. Integre um mesmo grupo econômico, assim entendido aquela que tenha diretores, sócios ou 
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, todos com vistas à promoção de fraude ou conluio, situação está que desclassificará todas 
as propostas assim enquadradas; 
4.2.7. Para fins de comprovação do atendimento adicionalmente aos documentos exigidos para 
habilitação, serão efetuadas as seguintes diligências, visando comprovar a regularidade da LICI-
TANTE: 
4.2.7.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, man-
tido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992, dispo-
nível por meio de consulta ao site http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 
4.2.7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 
4.3. Para habilitação nesta licitação, será necessária a comprovação do recolhimento da quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço mínimo do lote, a título de caução, valor estipulado 
no item 2 deste edital; 
4.3.1. A apresentação do comprovante dar-se-á junto aos demais documentos do envelope de 
habilitação; 
4.4. A caução deverá ser efetuada em moeda corrente nacional e será comprovada por meio de 
depósito identificado (nome e CPF/CNPJ do depositante) na conta corrente do Município de Ponta 
Grossa, junto ao Banco do Brasil, AG 0030-2, C/C 20.834-5, fonte 94; 
4.5. Os valores depositados pelos LICITANTES - para fins de caução - que forem considerados 
inabilitados, desclassificados, ou simplesmente não apresentem a melhor oferta, serão devolvidos 
após a publicação do Resultado de Julgamento da Concorrência Pública no Diário Oficial Eletrô-
nico do Município; 
4.6. Não será devolvida a caução do LICITANTE vencedor que, por qualquer motivo, desista da 
aquisição do imóvel após o processo licitatório.

5. HABILITAÇÃO 
5.1. O conteúdo do envelope de HABILITAÇÃO, conforme documentação abaixo relacionada, de-
verá ser apresentada em uma via impressa e encadernada na ordem em que os documentos são  
exigidos  neste  Edital,  sem  folhas  soltas,  com  todas  as  folhas  numeradas  e rubricadas, de-
vendo a primeira página conter o índice dos documentos anexados e a última  página, denominada  
“Termo  de  Encerramento”, ser assinada  pelo representante legal;
5.2. Os documentos serão apresentados em envelope fechado endereçado à Comissão de Licita-
ção constituída pela Portaria n. 17.758/2018, contendo a documentação de habilitação, constando 
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em sua face externa os seguintes dizeres:

 ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA N° ______  Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
 ABERTURA: ____________  HORÁRIO: _________
 EMPRESA: 

5.2.1. Pessoa Jurídica deverá incluir no envelope habilitação: 
5.2.1.1 Apresentação do Certificado do Registro Cadastral.
5.2.1.2 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. 
5.2.1.3 Autorização para representar a proponente na licitação (CARTA DE CREDENCIAMENTO 
– ANEXO VIII), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que 
a participação não seja feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente com-
provado por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa.
5.2.1.4 Certidões Negativas:
 a) Certidão de Quitação de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, sede da licitante.
 b) Certidão Negativa de Débito emitida pela Delegacia da Receita Estadual, sede da licitan-
te, no caso de empresas sediadas no Estado do Paraná, ou outra equivalente, na forma da lei para 
os outros Estados.
 c) Certidão Negativa da Divida Ativa Municipal de Ponta Grossa e da sede da licitante.
5.2.1.5 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias quando não houver 
prazo de validade expresso no documento.
5.2.1.6 Regularidade Trabalhista: prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 
positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
5.2.1.7 Comprovante de inscrição do Estado;
5.2.1.8 Comprovante de inscrição no Município ou Alvará de Localização, sede da proponente.
5.2.1.9 Contrato Social com a última alteração, onde constem os nomes e CPF's dos sócios.
5.2.1.10 Declaração de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para os 
fins da Lei Complementar 123/06 – Anexo IX, quando for o caso.
5.2.1.11 Declaração, conforme Anexo X, assinada por quem de direito, de que:
 I inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivo de ha-
bilitação no presente certame licitatório;
 II não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;
 III recebeu todas as peças relativas à licitação – edital, anexos, projetos completos, espe-
cificações e caderno de encargos, e de que tomou conhecimento de todas as informações para o 
total cumprimento das obrigações objeto do presente edital, concordando integralmente com seus 
termos.
 IV nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Admi-
nistração Municipal, integra o quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contrata-
ção.
 V não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas.
5.2.1.12 Comprovante de depósito da caução; 
5.2.2 Pessoa Física deverá incluir no envelope habilitação:
5.2.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Física, CPF, e de Documento de Identidade previsto na 
Legislação Federal e comprovante de emancipação, se for o caso;
5.2.2.3. Comprovante de endereço atualizado, datado do mês que anteceder a data da realização 
do certame;
5.2.2.4. Os documentos dos itens: 5.2.1.2;   5.2.1.4;   5.2.1.6;   5.2.1.11;   5.2.1.12;
5.2.2.5. Procuração por instrumento público ou privado, com firma reconhecida em cartório, ou-
torgando expressamente poderes para se manifestar pelo LICITANTE, dar declarações, receber 
intimação, interpor e renunciar recurso, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, caso o licitante não se faça presente no certame; 
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada (por cartório competente ou por servidor 
da Comissão Permanente de Licitações), ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
5.4. A autenticação, quando feita por servidor da Comissão, será efetuada na SMIP, cujo endereço 
consta no preâmbulo deste edital, em dias úteis, no horário das 12h às 18h, até o dia útil anterior à 
data limite fixada para o recebimento dos envelopes.
5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos 
apenas como forma de ilustração da proposta.
5.6. Os 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 data de abertura da licitação.

6 – PROPOSTA 
6.1. A proposta será entregue à Comissão de Licitação do Município de Ponta Grossa constituída 
pela Portaria n. 17.758/2018 em envelope fechado constando em sua face externa os seguintes 
dizeres:

 ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA N° ______  Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
 ABERTURA: ____________  HORÁRIO: _________
 EMPRESA: 

6.2. Proposta elaborada datilograficamente em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, e/
ou papel ofício e deverá ser formulada de forma a conter no mínimo as informações do Anexo IV, 
em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com identificação do número, data de 
abertura e horário da licitação.
6.3. As ofertas serão efetuadas a partir do valor mínimo estimado para o imóvel não sendo aceitos 
valores inferiores ao expresso item 2 deste edital.
 
7. PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos praticados 
no decorrer do processo licitatório, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhe-
cimento geral.
7.2 A abertura do Envelope Nº 1 - Habilitação observará os seguintes procedimentos:
7.2.1 No dia, hora e local determinados neste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitação 
receberá os envelopes números 1 e 2, não serão recebidos documentos de Habilitação e Propos-
tas após a hora aprazada.
7.2.2 Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa dos 
proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes Nº 1 - 
HABILITAÇÃO, rubricando-os em todas as suas páginas e facultando aos proponentes presentes 
o mesmo procedimento. 
7.2.3 Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os docu-
mentos contidos no envelope Nº 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes, 
ou designar dia e hora certos para divulgação.

7.3. SERÃO INABILITADOS OS LICITANTES QUE: 
7.3.1. Apresentarem documentação de habilitação desacompanhada do documento comprobató-
rio do depósito em caução;  
7.3.2. Apresentarem documentação de habilitação acompanhada de recibo de caução, cujo valor 
foi recolhido por meio de cheque e este tenha sido devolvido; 
7.3.2. Apresentarem documentos em desacordo com este edital ou com a legislação; 
7.4. 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 Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
7.5. Caso não ocorra 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 Nº 2, que 
será, obrigatoriamente, depois de decorrido o prazo legal para apresentação de recurso para o 
julgamento dos mesmos.
7.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, os envelopes Nº 2 serão devolvidos aos propo-
nentes inabilitados.
7.7. A abertura do envelope Nº 2, observará o seguinte procedimento:
7.7.1 Somente serão abertos os envelopes Nº 2 dos proponentes habilitados.
7.7.2 O envelope Nº 2 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.
7.7.3 Após a abertura dos envelopes Nº 2, a Comissão de Licitação procedera a análise formal 
das propostas que, se estiverem conforme este edital, serão aprovadas, procedendo-se a classi-
ficação.
7.7.4 À 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.
7.7.5 As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas, serão resolvidas pela 
Comissão de Licitação, na presença dos proponentes.

8. JULGAMENTO
8.1. O critério de seleção é o de maior oferta pelo item;  
8.2. Havendo empate, a proposta vencedora será definida, obrigatoriamente, mediante sorteio a 
ser efetuado na data do certame, na presença dos licitantes;
8.2.1. A ausência de um ou mais LICITANTES não implicará no cancelamento do sorteio. 
8.2.2. A ausência do LICITANTE ao sorteio implicará a aceitação de seu resultado. 
8.3. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile.
8.4. Somente serão válidas propostas mediante a apresentação do comprovante do pagamento da 
caução juntamente à documentação de habilitação.

9. CLASSIFICAÇÃO
9.1. Serão desclassificadas as propostas que:  
9.1.1. forem apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, que estejam se candidatando, simulta-
neamente à compra do imóvel, em mais de uma sociedade ou consórcio;
9.1.2. Não atendam às exigências deste Edital; 
9.1.3. Forem apresentadas fora do prazo estipulado neste Edital; 
9.1.4. Condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste Edital ou a 
outras propostas ou fatores também não previstos; 
9.1.5. Apresentarem valor de proposta inferior ao valor mínimo de venda;
9.1.6. Referirem-se simplesmente a acréscimos sobre a maior oferta apresentada; 
9.1.7. Contenham divergência de números, dados ou valores, bem como rasuras, emendas, res-
salvas ou entrelinhas em suas partes essenciais, que possam acarretar dúbias interpretações; 
9.1.8. Forem apresentadas sem assinatura do LICITANTE;
9.1.9. forem apresentadas em duplicidade com valores distintos.
9.2. A classificação se dará pela maior oferta até a menor.

10. RECURSOS
10.1. Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
10.2. Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do pre-
visto no parágrafo quinto do Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
10.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados.
 
11 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 
 11.1. Esclarecimentos sobre esta Concorrência Pública serão prestados pela Comissão de Lici-
tação da Portaria n. 17.758/2018, desde que os pedidos tenham sido recebidos até 3 (três) dias 
úteis antes da data de entrega dos envelopes, exclusivamente mediante solicitação por escrito 
identificando o interessado, os termos do questionamento, assinatura do interessado ou de seu 
representante (devidamente comprovado), mediante protocolo na Praça de Atendimento da Pre-
feitura Municipal; 
11.1.1. A comunicação da resposta será efetuada no e-mail declinado pelo interessado no reque-
rimento;
 11.2.1. O LICITANTE não deve utilizar, em eventual pedido de esclarecimento, termos que possam 
propiciar a identificação da sua proposta, sob pena de desclassificação;
11.2.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão constituir motivos para que se alterem a data e 
o horário de recebimento das propostas de Preços previstos neste Edital, mediante publicação 
no Diário Oficial Eletrônico do Município, cabendo aos interessados acessarem o link http://www.
pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, no qual constam o edital e suas eventuais alterações, a fim de 
manterem-se atualizados das datas e eventuais alterações do edital ou mediante consulta do Diá-
rio Oficial Eletrônico do Município onde serão publicas as respostas;
11.2.3. A Comissão de Licitação da Portaria n. 17.758/2018 se reserva o direito de não responder 
aos pedidos de esclarecimentos solicitados sem a observância do prazo previsto no item 7.1. 
 
12 – PAGAMENTO 
 12.1. O pagamento será efetuado somente à vista, mediante sinal mínimo de 10% (dez por cento) 
do valor proposto dentro de 2 (dois) dias corridos a contar da convocação e o saldo devedor ofe-
recido deverá ser pago no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da convocação 
do LICITANTE VENCEDOR pela Comissão, sob pena de desclassificação da proposta e perda do 
valor da caução em favor do Município de Ponta Grossa, observado o item 12.5;
12.2. Os interessados que desejarem contar com financiamento bancário para aquisição do imóvel 
deverão submeter-se à análise de risco de crédito junto à instituição bancária escolhida, sujeita 
à aprovação do crédito pela mesma, devendo o LICITANTE atentar para o prazo de contratação 
previsto no item 12.1;
12.3.  Aos interessados que optarem pelo financiamento bancário o Município de Ponta Grossa 
recomenda que a análise de risco de crédito seja realizada previamente, até a data da apresenta-
ção das propostas, a fim de evitar o cancelamento da venda pela não contratação dentro do prazo 
previsto e, aplicação de penalidades estabelecidas pelo edital. 
12.4. É facultado ao LICITANTE o pagamento total do valor ofertado no ato do certame;
12.4.1. Quando o crédito na conta corrente for confirmado pelo Setor Financeiro, o Município de 
Ponta Grossa emitirá recibo conforme o modelo do ANEXO III;
12.5. O LICITANTE fica obrigado a, no prazo de até 30 (trinta) dias da convocação, efetuar o 
pagamento relativo à diferença entre o total licitado e o valor pago antecipadamente (caução + 
entrada de 10%), por meio de depósito identificado (nome do depositante e CPF ou CNPJ) na 
conta bancária do Município de Ponta Grossa no Banco do Brasil: Agência 0030-C, conta corrente 
nº 41.181-7, fonte 501, CNPJ nº 07.863.214/0001-30;
12.4. O não cumprimento ao disposto no item 12 acarretará ao LICITANTE a aplicação das pe-
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nalidades previstas no item 15 sem prejuízo da perda do valor da caução em favor do Município;
12.5. Todos os tributos, incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel, com fato gerador até a 
data da assinatura da escritura pública de compra e venda serão de responsabilidade do Município 
de Ponta Grossa exceto o pagamento do ITBI que cabe ao adquirente, a partir deste momento, cor-
rerão por conta do COMPRADOR o pagamento de todos os tributos em seus vencimentos, mesmo 
que ainda lançados em nome do Município de Ponta Grossa ou de seus antecessores, devendo 
observar o prazo para transferência da titularidade conforme previsto neste edital; 
12.6. O pagamento do valor restante do lote licitado é condição precípua para a efetivação do 
negócio, sob pena de perda, em favor do Município de Ponta Grossa, da importância já paga;

13 – DESISTÊNCIA 
13.1. Havendo desistência ou perda de prazos pelo primeiro classificado, o Município de Ponta 
Grossa se reserva o direito de convocar o próximo LICITANTE pela ordem de classificação; 
13.1.1. Neste caso, o próximo LICITANTE terá o mesmo prazo previsto no item 9.1, contado da 
convocação, para contratar nas mesmas condições e valor constantes da proposta do 1° (primeiro) 
classificado; 
13.1.2. Caso o próximo LICITANTE não tenha interesse na aquisição do lote pelo mesmo valor da 
proposta da 1ª (primeira) classificada, o Município de Ponta Grossa reserva-se o direito de ofertar o 
imóvel pelo valor da 1ª proposta aos demais licitantes sucessivamente até que algum deles aceite;
13.1.3. Caso nenhum licitante aceite adquirir o imóvel pelo valor da primeira proposta, o Município 
se reserva o direito de aceitar a segunda melhor proposta classificada;
13.1.4. Caso o LICITANTE classificado em segundo lugar não tenha interesse na aquisição do lote 
pelo valor por ele ofertado, o Município de Ponta Grossa reserva-se o direito de ofertar o imóvel 
pelo valor da 2ª proposta aos demais licitantes sucessivamente até que algum deles aceite;
13.1.5. O Município de Ponta Grossa esclarece que em caso de desistência não será admitido ao 
próximo LICITANTE aquisição do imóvel por valor inferior à proposta que o mesmo apresentou; 
13.2. O Município de Ponta Grossa mantém compromisso de venda do imóvel somente com o 
LICITANTE vencedor ou com aquele ao qual o imóvel for ofertado em caso de desistência; 
13.3. O LICITANTE vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deve preencher o Ter-
mo de Desistência, que constitui o Anexo VI deste Edital, e entregar para a Comissão de Licitação. 
13.3.1. A desistência é presumida quando o LICITANTE não quita o sinal de 10% ou o valor rema-
nescente nos prazos definidos no item 12.1 deste edital;
13.3.2. No caso do item anterior o Município está autorizado a oferecer o imóvel nos termos dos 
itens 13.1. e subsequentes deste edital independentemente de qualquer notificação ou comunica-
ção prévia ao Licitante desistente;

14 – TRANSFERÊNCIA 
14.1. A partir da publicação da homologação da licitação no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
começará a correr para o Licitante Adjudicatário, o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para firmar 
a competente escritura pública, bem como o registro imobiliário as suas expensas; 
14.2. Somente após ser confirmado o recebimento dos valores pelo Município de Ponta Grossa, e 
firmada a escritura de compra e venda é que se transmitirá a posse do imóvel; 
14.3. Lavrada a escritura, o adquirente deverá fornecer ao Departamento de Patrimônio, da 
SMARH, o traslado da escritura e respectiva certidão de Registro Geral de Imóveis, no prazo de 
30 (trinta) dias, prorrogáveis diante de motivo justificado, que será analisado pela CL e julgará sua 
pertinência;
14.4. Todas as despesas para a transferência correrão por conta do LICITANTE vencedor;
14.5. Serão de responsabilidade do LICITANTE quaisquer impostos e taxas incidentes na alie-
nação;

15 – PENALIDADES 
15.1. O não pagamento do bem licitado na forma e prazos estabelecidos no presente Edital sujei-
tará o LICITANTE às seguintes penalidades, com fulcro nos artigos 86, 87 e 88 da Lei federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993: 
15.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance oferecido, no caso de não pagamento 
do montante do bem licitado; 
15.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do lance oferecido, na hipótese da não celebra-
ção da escritura pública de compra e venda, desde que não existam motivos justificados aceitos 
pela Comissão de Licitação;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo de até 2 (dois) anos;  
15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
15.2. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
15.3. O LICITANTE vencedor também perde o valor da caução em favor do Município de Ponta 
Grossa, a título de multa, nos casos de: 
15.3.1. Desistência; 
15.3.2. Não cumprimento do prazo de comparecimento para assinatura do contrato;  
15.3.3. Não cumprimento do prazo para pagamento do valor total; 
15.3.4. Não formalização da venda, no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo LICITAN-
TE, inclusive restrições cadastrais. 
15.4. Cabe a Comissão de Licitação a imposição das penalidades prevista neste edital.

16 – RESCISÃO 
16.1. Ao final da sessão será lavrada ata circunstanciada na qual figurará o imóvel vendido, bem 
como a correspondente identificação dos LICITANTES participantes, o LICITANTE vencedor e os 
trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes.
16.2. Após a realização desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, ocorrendo motivos de força maior ou 
caso fortuito que impeçam a entrega do bem, resolve-se a obrigação mediante a restituição do 
valor já pago pelo LICITANTE, não sendo devido nenhum valor a título de indenização. 
17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. A apresentação dos lances implicará na plena aceitação, por parte dos LICITANTES, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
17.2. O imóvel será ofertado e vendido no estado e nas condições em que se encontra não sendo 
aceitas reclamações posteriores à arrematação. 
17.3. O LICITANTE Vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições de venda e pa-
gamento, características do imóvel adquirido, bem como das condições de zoneamento, eventual 
restrição de uso, da sua situação jurídica, eventual ausência de averbação de benfeitorias e áreas 
existentes, junto ao R.I competente, não podendo alegar qualquer tipo de vício ou erro, bem como 
que não conheceu a situação do imóvel e as condições físicas e documentais em que se encontra, 
sendo de sua inteira responsabilidade a pesquisa da situação do imóvel e regularização junto ao 
CRI, INSS, INCRA, Município e demais órgãos públicos, arcando com as respectivas despesas 
e, assim sendo, não será devido ao LICITANTE Vencedor complemento de área, indenização, 
reembolso ou a rescisão do negócio. Eventuais necessidades de retificação de área, registro, 
averbação, incorporação ou regularização junto a confrontantes, Município, INCRA, CRI ou outros 
Órgãos Governamentais e/ou Reguladores, ficarão por conta do LICITANTE Vencedor. 
17.4. É facultada a Comissão de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa. 
17.6. É proibido ao LICITANTE ceder, permutar, vender ou negociar sob qualquer forma, o imóvel 
licitado antes da posse do mesmo. 
17.7. O fato de os interessados absterem-se de visitar o imóvel e as condições em que se encontra 
não será considerado como argumento ou razão válida para qualquer pleito ou reclamação. 
17.8. Os depósitos dos valores de caução serão objeto de conferência pela Comissão de Licitação 

junto ao Setor Financeiro do Município.
17.9. A deliberação quanto à homologação e à adjudicação do lote desta CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA será feita pela autoridade superior, com base no art. 43, VI e § 4° da Lei n° 8.666/93. 
17.10. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões/descrição do imóvel pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas 
condições de pagamento, ficando sua regularização a cargo do adquirente. 
17.11. As despesas e providências necessárias à assinatura e registro do contrato correrão por 
conta do adquirente, bem como todas as despesas que recaiam sobre o imóvel, tais como certi-
dões, impostos, taxas, emolumentos, registros e quaisquer outras providências ou despesas que 
porventura sejam pertinentes para o registro, inclusive a obtenção de inscrição, na Secretaria 
Municipal de Fazenda, das guias de IPTU e da taxa de coleta de resíduos do exercício corrente e/
ou de anos anteriores.   
17.12. Não reconhecerá o Município de Ponta Grossa quaisquer reclamações de terceiros com 
quem venha o LICITANTE a transacionar o imóvel objeto da licitação. 
17.18. A licitação não importa necessariamente em proposta de contrato por parte do Município de 
Ponta Grossa, podendo este revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver 
irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante provocação, bem 
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de propostas. 
17.19. Fica eleito o Foro da Cidade de Ponta Grossa – Estado do Paraná, para discussão de even-
tuais litígios, oriundos da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com renúncia de outros, ainda 
que mais privilegiados.  
17.20. As normas disciplinadoras desta Concorrência Pública serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Admi-
nistração, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.21. Ao LICITANTE vencedor será entregue o projeto de aproveitamento da área na data da 
assinatura da escritura pública de compra e venda.
17.22. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela Comis-
são, se os dados existirem em outro documento. 

18 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE OS SEGUINTES ANEXOS 
181. ANEXO I – Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital; 
18.2. ANEXO II – Termo de Compromisso do Licitante;
18.3. ANEXO III - Recibo de Pagamento;
18.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta;
18.5. ANEXO V – Solicitação de devolução de caução;
18.6. ANEXO VI – Termo de desistência; e
18.7. ANEXO VII – Termo de Retirada do Edital de Concorrência
18.8. ANEXO VIII – Carta de Credenciamento
18.9. ANEXO IX – Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP e de fatu-
ramento
18.10. ANEXO X – Declaração

Ponta Grossa, 11 de março de 2019.  
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

Nome ou Razão Social:  
CPF ou CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Representante Legal: 
CPF:  
Declara conhecer e aceitar as condições contidas no edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA acima 
indicado, tendo ciência da legislação reguladora da matéria, no caso, a Lei Federal nº 8.666/1993: 
o pagamento será efetuado somente à vista, mediante sinal mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor proposto dentro de 2 (dois) dias corridos e o saldo devedor oferecido deverá ser pago no 
prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da convocação do LICITANTE VENCEDOR 
pela Comissão, sob pena de desclassificação da proposta e perda do valor da caução em favor do 
Município de Ponta Grossa.

Cidade/UF,       de                                de 2019. 
Licitante ou Representante legal 

(CNPJ ou CPF) 

ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DE LICITANTE

_____________________________, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº. ____________, E-mail:  
  declaro(a), para os fins de direito, ter vencido lote(s) licitado(s) do(s) imóvel(eis) re-
ferente(s) ao(s) lote(s) _________________________, relacionado(s) na CONCORRÊNCIA nº 
005/2019 – Alienação de Imóvel, pelo(s) valor(es) de R$ ___________ (____________________
_______________) respectivamente, comprometendo-me a efetuar o pagamento conforme esta-
belecido no Edital da CONCORRÊNCIA 005/2019 -Alienação de Imóvel, tendo plena ciência das 
obrigações ora assumidas. 

Cidade/UF,       de                                de 2019. 
_________________________________________ 

Licitante ou Representante legal 
(CNPJ ou CPF) 

 
ANEXO III

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos de ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ sob o 
nº_______________, comprovante de depósito, a importância de R$ _____________ (valor por 
extenso) referente ao pagamento (inicial/total, via depósito ou transferência on-line) de compra 
dos imóveis integrantes do lote _____, matrículas ____________ localizado na cidade de Ponta 
Grossa/PR. 

Cidade/UF,       de                                de 2019.  
_________________________________________ 
Comissão de Licitação da Portaria n. 17.758/2018

 
ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2019 – Alienação de Imóvel
DATA ____________
HORÁRIO _____________

1 – DADOS DO IMÓVEL
DESCRIÇÃO DO IMOVEL 
 
2 – PROPONENTE 
NOME: 
CPF/CNPJ: 
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ENDEREÇO:  MUNICÍPIO: 
2.1 REPRESENTANTE:  CPF/CNPJ: 
ENDEREÇO CORREIO ELETRÔNICO:  TELEFONE1: (   )   TELEFONE2: (   ) 
(    ) Assinalar se representante de condomínio ou de consórcio. 
  
3 – PROPOSTA 
R$ 
VALOR POR EXTENSO: 

4 – DECLARAÇÃO 
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2019 – 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA QUE ESTOU CIENTE E SUB-
METO-ME ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL, CONFIRMANDO COMO VERDADEIRAS TODAS AS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESENTE PROPOSTA.  

DATA E LOCAL: 
_________________________________________ 

Licitante ou representante legal 

ANEXO V
SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO

Nome ou Razão Social: 
CPF ou CNPJ: Endereço: 
Cidade: 
Estado:          Telefone: 
Representante Legal:         CPF: 
Tendo participado da Concorrência Pública 005/2019 – Alienação de Imóvel, solicito a devolução 
do valor depositado em caução por meio de depósito identificado na seguinte conta bancária junto 
ao banco   , agência          , conta              . 
Para tanto,  junto a este pedido cópia do comprovante de depósito identificado efetuado para 
participação no presente certame.  
(    ) Esta solicitação aplica-se para exclusão de lote do certame pelo Município de Ponta Grossa. 
(    ) Esta solicitação aplica-se para desistência, desclassificação ou inabilitação do certame. 

Cidade/UF,        de                   de 2019. 
_________________________________ 

Licitante ou representante legal 
 

ANEXO VI
TERMO DE DESISTÊNCIA 

Nome ou Razão Social: 
CPF ou CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 
Estado:                Telefone: (    ) 
Representante Legal:                                                                   CPF:  
Tendo participado da Concorrência Pública 005/2019 – Alienação de Imóvel para aquisição do 
imóvel objeto da licitação, venho tornar pública a minha desistência do referido certame. 
Esta desistência tem caráter definitivo, nada tendo o desistente a reclamar com referência à licita-
ção supramencionada ou com relação ao imóvel objeto do presente termo.  
Declaro estar ciente de que esta desistência implica nos termos do item 10 do processo de Con-
corrência Pública 005/2019 – Alienação de Imóvel. 

Cidade/UF,        de                   de 2019. 
_________________________________ 

Licitante ou representante legal 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 
 

ANEXO VII
TERMO DE RETIRADA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Retirei cópia do edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019, que será realizada no Departa-
mento de Patrimônio, da SMARH, Avenida Visconde de Taunay, nº 950, 4º andar – Departamento 
de Patrimônio, e terá início no dia ............., às .........h com a divulgação das propostas de preços 
dos interessados.  
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
E-Mail: 
Cidade:        UF: 
Telefone: (    )       Fax: (    )   
Pessoa para Contato:  
Ponta Grossa,    de            de 2019 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

ANEXO VIII

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PORTARIA N. 17.758/2018
PONTA GROSSA - PARANÁ
EDITAL N.º ___ /__.
CARTA DE CREDENCIAMENTO
 Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) _____________________________ 
________________________, portador (a) da Cédula de Identidade sob 
n.º______________________ e CPF n.º ___________________, a participar do procedimento 
licitatório, sob a modalidade ________________, instaurado por esta Secretaria.
 Na qualidade de representante legal da empresa _____________ _____________ 
______________ ____________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de Recurso.
 _____________________ em, ____ de ___________ de ______.

           ______________________________

 Diretor e/ou Representante Legal

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE 

FATURAMENTO
Razão Social: _____________________________________________________________
CNPJ/MF: ________________________________________________________________
Endereço completo: ________________________________________________________
Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, 
que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.
Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento 
mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que 
vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador 

(exceto para Microempreendedor Individual).
Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos 
órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do 
enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer 
responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais 
legislações pertinentes.

Faturamento R$ Faturamento R$
Janeiro/2018 Janeiro/2019

Fevereiro/2018 Fevereiro/2019
Março/2018 Março/2019
Abril/2018 Abril/2019
Maio/2018 Maio/2019

Junho/2018 Junho/2019
Julho/2018 Julho/2019

Agosto/2018 Agosto/2019
Setembro/2018 Setembro/2019
Outubro/2018 Outubro/2019

Novembro/2018 Novembro/2019
Dezembro/2018 Dezembro/2019
Acumulado/2018 Acumulado/2019

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

ANEXO X
DECLARAÇÃO

Ref.:  Concorrência _________________

 (NOME DA EMPRESA) ____________________________________________, CNPJ nº 
___________/____ - __, sediada _______________(endereço completo, telefone, fax e e-mail 
atualizados)_____________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os 
fins da licitação em epígrafe, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
 I. até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresenta-
das, impeditivo de habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o §2º, art.32, da Lei Federal 
nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
 II. em observância ao disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregamos menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
(   ) Ressalva: empregamos menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
                                (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
  III. recebemos todas as peças relativas à licitação – edital, anexos, projetos completos, 
especificações e caderno de encargos, e tomamos conhecimento de todas as informações para o 
total cumprimento das obrigações objeto do presente certame; 
 IV. nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Ad-
ministração Municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de 
contratação.
 V. não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qual-
quer de suas esferas.

_____(cidade e estado)_____, ____ de _________________ de 201_.
                  ______________________________

                              (assinatura do declarante)
Nome ou carimbo do declarante: ______________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ______________________________
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ____________________
Telefone, fax e e-mail para contato: ____________________________
OBS.: * Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação
                                                                                                                

CARIMBO PADRONIZADO

C O N T R ATO S

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 246/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: LAURA RODRIGUES VEDAN
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, que passa ter a seguinte redação: As 
despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 04.
001.04.122.0010.2.010/3390330100. Código Reduzido nº 89.”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 346/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAGEO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA – EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o preâmbulo da contratada no contrato n° 346/2018, que 
passa a ter a seguinte redação: 
“CONTRATADA: WMSGEO ANÁLISES AVANÇADAS EM GEOPROCESSAMNTO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ...”.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 008/2019
SERVENTE ESCOLAR – PRAZO DETERMINADO                                          

  O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições 
legais,  tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Edu-
cação, nos termos do processos protocolados sob n° 590184/2019 e 670376/2019,

C O N V O C A
 os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo n° 002/2018, para o em-
prego público de Servente Escolar – Prazo Determinado,  a comparecerem no dia 19/03/2019 
(Dezenove de março de 2019), às 9 horas, na sala n° 13 da Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, Bairro da Ronda, para escolha de vagas 
da Rede Municipal de Ensino.
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NOME EMPREGO CLASS
Evenise do Rocio Ferreira Servente Escolar - Prazo Determinado 308°

Tatiane Ramos Servente Escolar - Prazo Determinado 309°
Gloriane Costa Galdino Servente Escolar - Prazo Determinado 310°

Ataize Sacramento da Silva Servente Escolar - Prazo Determinado 311°
Kelly Caroline Batista de Abreu Servente Escolar - Prazo Determinado 312°

Michely Langue Servente Escolar - Prazo Determinado 313°
Kethllyn Marcondes Servente Escolar - Prazo Determinado 314°

Deivety Aparecida da Mota Servente Escolar – Prazo Determinado 48 °
Afrodescendente

Nayla Caroline Maria Smaniotto Servente Escolar - Prazo Determinado 315°
Evelyse Antunes da Luz Servente Escolar - Prazo Determinado 316°

Antoniely Juliany Rodrigues da Rosa Servente Escolar - Prazo Determinado 317°
Bruno Rodrigo Lemos do Amaral Servente Escolar - Prazo Determinado 318°

Aline Domingues Monteiro Servente Escolar - Prazo Determinado 319°
Clara Ferreira Coelho Mota Servente Escolar - Prazo Determinado 320°

Rayssa Soares Servente Escolar - Prazo Determinado 321°
Miriam Correia dos Santos Servente Escolar - Prazo Determinado 322°

Milena Aparecida Vozivoda Avelar Servente Escolar - Prazo Determinado 323°

Simone Souza de Oliveira Servente Escolar – Prazo Determinado 49°
Afrodescendente

Claudineia Freitas Rodrigues Servente Escolar – Prazo Determinado 324°
Vanessa Aparecida de Souza Servente Escolar – Prazo Determinado 325°
Janaína dos Santos de Arruda Servente Escolar – Prazo Determinado 326°
Ana Paula Voinaroski da Cruz Servente Escolar – Prazo Determinado 327°

Gabrieli Caroline Dihl Servente Escolar – Prazo Determinado 328°
Jenifer Marinho dos Santos Servente Escolar – Prazo Determinado 329°

Isabel Aparecida Postanovicz Rosa Servente Escolar – Prazo Determinado 330°
Neudiclea Kruger Boamorte Servente Escolar – Prazo Determinado 331°

 O não comparecimento no prazo estipulado, caracterizará desistência, perdendo os candi-
datos os  direitos adquiridos em razão  de suas aprovações  no referido teste seletivo.  
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 11 de março de 2019.

RICARDO TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 006/2019

PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do processo protocolado sob n° 670376/2019 e processo do SEI sob n° 
02953/2019, 04385/2019 e 05437/2019,

C O N V O C A
 as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público n° 002/2018, para o 
emprego público de Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamen-
tal,  a comparecerem no dia  19/03/2019 (Dezenove de março de 2019), às 9h00min, na sala n° 13 
da Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de Taunay, n° 950, 1° subsolo, 
Bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

NOME EMPREGO CLASS
Adriane Aparecida D’Avila Professor 40 horas 254°
Josliane Aparecida Ligeski Professor 40 horas 255°

Danielly Campos Fernandes Pedro Professor 40 horas 31°
Afrodescendente

Elizandra de Fátima Miranda Professor 40 horas 256°
Dilmarize Huk Professor 40 horas 257°

Michelle Franco Professor 40 horas 258°
Karina Regalio Campagnoli Professor 40 horas 259°

 Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para 
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de 
Atendimento desta Prefeitura até o dia 19 de março de 2019 ou na reunião de escolha de vagas, 
mediante assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 
  Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no prazo 
estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 
de sua aprovação no referido Concurso Público.

   Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 11 de março de 2019.
RICARDO TORQUATO DE LINHARES

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 
______________________________________________________________________________
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S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
MRV Engenharia e Participações S/A torna público que irá requer da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Ponta Grossa - PR, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL para intervenção em área 
de preservação permanente (PRAD), sito a Rua Aluísio de Azevedo, nº1, Bairro Olarias, Ponta 
Grossa, Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE PEDIDO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA  AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

A empresa JONATHAN LEONEL PEDROSO ME, vem através desta solicitar a Prefeitura Mu-
nicipal de Ponta Grossa , através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, licença Ambiental  
simplificada  para atividades de fabricação de esquadrilhas de metal, localizada  Rua  São João,  
410, Bairro Chapada, cidade Ponta Grossa Pr.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA   LICENÇA SIMPLIFICADA DE 
REGULARIZAÇÃO

MARIA DA PENHA ALVES SALGADOS; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada de Regularização para uma fábrica 
de Salgados, na Rua Major Solón, 97 - Fundos, Nova Rússia, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA   LICENÇA SIMPLIFICADA DE 
REGULARIZAÇÃO

Claudio Alcides Costa 72647183953; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada de Regularização para uma oficina 
de funilaria, na Rua Izabel Ossowski, 563, Chapada, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA   LICENÇA SIMPLIFICADA DE 
REGULARIZAÇÃO

JOÃO CARLOS DE SOUZA MARCENARIA; torna público que irá requerer a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada de Regularização para uma Mar-
cenaria, na Rua Édipo Ferreira Dos Santos, 10, Nova Rússia, Ponta Grossa - PR.
Responsável: S&T Consultoria  (42) 3223-8920

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

C U LT U R A

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N°. 013/2018, 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: ELENICE T PRINCIVAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula Segunda do Primeiro apostilamento do Contrato 
013/2018, que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número: 
19004.1339200832192/3390391200. Código Reduzido nº 31.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do contrato núme-
ro 013/2018, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este 
instrumento.”

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

CONTRATO Nº 008/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – ME
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva 
em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 343/2018.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 010/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA
OBJETO: Fornecimento de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal.
VALOR: R$ 7.324,80 (sete mil trezentos e vinte quatro reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de licitação nº 010/2019.

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

P O N TA  G R O S S A

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS 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 28/01/2019 a 28/01/2020, convali-
dando a data de 28/01/2019.
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$ 17.421,48 (de-
zessete mil quatrocentos e vinte um reais e quarenta e oito centavos), valor mensal de R$ 1.451,79 
(mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

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

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.670.804.0001/08, 
com sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grosa – Paraná, CEP: 84010-050, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro, DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito no CPF nº 049.856.399-58, portador da CI-RG nº 8.129.073-3 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
004 do Loteamento Jardim Estrela do Norte, lote nº 04, quadra nº 01, celebrado em 05.12.2001, e 
seus respectivos anexos se houverem, firmado com GILMAR DOMINGUES, brasileiro, motorista, 
solteiro, inscrita no CPF/MF sob o nº 558.468.909-20 e CIRG nº 4.113.680-4 SSP-PR, com fun-
damento no descumprimento da finalidade descrita cláusula 9ª do instrumento contratual, eis que, 
conforme relatório fotográfico anexo, houve constatação de que o lote encontra-se vazio e sem 
construções.
 Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que 
deverão ser aplicadas na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho adminis-
trativo que porventura sejam aplicáveis à eventuais particularidades do caso em comento. 
Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circulação, 
quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 12 de março de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR
______________________________________________________________________________

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIA COMPRADORA 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por LINCON MIODUSKI FERREIRA, brasileiro, solteiro, servidor 
público municipal, inscrito no CPF/MF 103.245.249-86, RG 10.518.435-2, residente na Rua Baldu-
íno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) PAULA ROBERTA DA SILVA MORAIS compromissário(a) comprador(a), 
brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 040.298.919-85, proprietária do lote 35, da quadra 
03, Loteamento Jardim Cachoeira, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme 
contrato nº 035 assinado em 22 de março de 2010.
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA a compromissária compradora, 
tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o montante 
de R$ 2.217,02, infringindo a cláusula sexta do referido instrumento contratual.
4) Em vistoria in loco, constatou-se não haver cumprimento da cláusula sétima, parágrafo primeiro, 
do referido contrato, o qual prevê a necessidade de construção de um imóvel no prazo máximo de 
06 (seis) meses, e residência no mesmo em até 18 (dezoito) meses após a assinatura do compro-
misso de compra e venda.
5) Assim sendo, solicita-se comparecimento da mutuária citada no prazo máximo de 3 (TRÊS) 
DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta notificação, a fim de efetuar a quitação de seus 
débitos perante a presente Companhia de Habitação.

Ponta Grossa, 08 de março de 2019.
LINCON MIODUSKI FERREIRA
Divisão de Controle Financeiro

______________________________________________________________________________
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.670.804.0001/08, 
com sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grosa – Paraná, CEP: 84010-050, 
representada neste ato por seu Diretor Financeiro, DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito no CPF nº 049.856.399-58, portador da CI-RG nº 8.129.073-3 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE:
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
022 do Loteamento Três Rios, lote nº 05, quadra nº 04, celebrado em 06.01.2006, e seus respec-
tivos anexos se houverem, firmado com JULIO FIDENCIO DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, 
industriário, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.305.869-41, e CIRG nº 8.968.618-0 SSP-PR, vivendo 
em união estável com CASTURINA FERREIRA DE LIMA, brasileira, maior, solteira, do lar, inscrita 
no CPF nº 040.597.959-25 e CIRG nº 9.121.004-5 SSP-PR, ambos residente e domiciliados na 
Rua Rio Santana, 28, Jardim Três Rios, Ponta Grossa –PR, com fundamento no descumprimento 
das cláusulas 6ª e 7ª do instrumento contratual, aliada ao descumprimento do acordo de novação 
de dívida, eis que, conforme relatório fotográfico anexo, houve constatação de que o lote encontra-
-se vazio e sem construções. Além disso, há débitos pendentes
Com fulcro nas disposições contratuais acima mencionadas, impõem-se as sanções que deverão 
ser aplicadas na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que 
porventura sejam aplicáveis à eventuais particularidades do caso em comento. 
Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circulação, 
quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 12 de março de 2019.
DELOIR JOSÉ SCREMIN JUNIOR

Diretor Financeiro - PROLAR
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