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C O N T R ATO S

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 509/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, 19/12/2019 a 17/02/2020.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 324/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AR SANTOS E CIA LTDA
OBJETO: prestação de serviço de locação, organização e instalação de equipamentos de som 
e iluminação, (montagem e desmontagem), durante a realização do VII CONGRESSO DE EDU-
CAÇÃO, LIA O MUNDO, que abordará a temática: PONTA GROSSA NARRA: A HISTORIA DO 
MENINO QUE LIA O MUNDO.
VALOR: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 176/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CELIO ROBERTO DE JESUS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de serviço de pintura para sinalização horizontal de pista de caminhada e 
corrida nos diversos parques e praças do municipio de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 76.700,00 (setenta e seis mil e setecentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 140/2019.

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2018
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 185 (cento e oitenta e cinco ) dias de 28/09/2019 a 
31/03/2020.
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 321/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
OBJETO: Prestação de serviço referente a execução de obras de reformas e melhorias do Centro 
de Eventos “ Cidade de Ponta Grossa”.
VALOR: Não haverá despesas.
PRAZO: 30 (trinta) dias corridos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade  de licitação nº 042/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 322/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BARBUR PLAZA HOTEL LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de hospedagem, atendendo as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo.
VALOR: R$ 5.071,20 (cinco mil e setenta e um reais e vinte centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 174/2019.
______________________________________________________________________________

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 313/2019
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA
OBJETO: Proporcionar aos estudantes da instituição FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA, a 
oportunidade para complementação do ensino, da aprendizagem e participação em situações re-
ais de vida e trabalho de seu meio, mediante a celebração de um Termo de Compromisso entre o 
estagiário, a ENTIDADE e o MUNICÍPIO, nos moldes estabelecidos pela Lei 11.788/2008, consti-
tuindo-se em documento comprobatório da inexistência de vínculo empregatício entre as partes.
PRAZO: 04 (quatro) anos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA MINERACAO E ASFALTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de cascalho britado através de registro de preços para a Secretaria Muni-
cipal de Serviços Públicos - SMSP.
VALOR: R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 160/2019.

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A PGR AUTO MECANICA LTDA (MECANICA PGR) torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade de 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores implementada na AV 
PRESIDENTE KENNEDY, CONTORNO – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
A PAES DE OLIVEIRA & GOMES LTDA (IVEPAR - INSPECAO VEICULAR DO PARANA) torna 
público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Auto-
rização Florestal para Supressão de espécie arbórea nativas, para venda de madeira perímetro 
urbano da cidade de Ponta Grossa, bairro CHAPADA AV SOUZA NAVES 639, fundos.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A OSVALDO DERKOSKI 39945448900 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade de Fabricação de 
móveis com predominância de madeira implementada na RUAARTHUR AUGUSTO BECK 220, 
NEVES– Ponta Grossa/PR.

D I V E R S O S
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PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor AVIANCA – OCEANAIR LINHAS 
AÉREAS S.A, inscrito no CNPJ sob o nº02.575.829/0001-48, para comparecer à AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 10/10/2019 as 09:00, na Sala de Audiên-
cias do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, Ponta 
Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa escrita acompanha-
da de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal nº 
2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor na 
FA 41.022.001.19-0005546, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, inclusive 
para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, nos termos do art. 44 da 
Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, nos termos dos artigos 
45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre as partes antes da 
sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momento da audiência, 
em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolução do objeto da 
reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da empresa com 
o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo pessoa física, docu-
mentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá apresentar documen-
tação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de preposição), 
devendo ter poderes para transigir.
 Fica notificado o fornecedor também de que deverá manter seus cadastros atualizados 
junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), sob pena de serem consideradas válidas todas 
as notificações encaminhadas ao endereço constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou 
aquele constante da defesa apresentada.
  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, 
o número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome 
e o CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim 
como vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.
pr.gov.br/arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais 
gravosa em eventual aplicação de sanção administrativa.
  O não comparecimento à audiência ainda poderá caracterizar crime de desobediência, nos 
termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 13/09/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor EKSK CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA, inscrito no CNPJ sob o nº23.656.131/0001-27, para comparecer à AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 08/10/2019 as 10:00, na Sala de Audiências 
do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, Ponta 
Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa escrita acompanha-
da de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal nº 
2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor na 
FA 41.022.001.19-0005477, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, inclusive 
para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, nos termos do art. 44 da 
Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, nos termos dos artigos 
45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre as partes antes da 
sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momento da audiência, 
em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolução do objeto da 
reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da empresa com 
o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo pessoa física, docu-
mentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá apresentar documen-
tação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de preposição), 
devendo ter poderes para transigir.
 

 Fica notificado o fornecedor também de que deverá manter seus cadastros atualizados 
junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), sob pena de serem consideradas válidas todas 
as notificações encaminhadas ao endereço constante dos cadastros do Procon Ponta Grossa ou 
aquele constante da defesa apresentada.
  Ressalte-se que a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, 
o número da FA (Folha de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome 
e o CPF do consumidor (reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim 
como vir acompanhada do relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.
pr.gov.br/arquivos/File/relatorio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais 
gravosa em eventual aplicação de sanção administrativa.
  O não comparecimento à audiência ainda poderá caracterizar crime de desobediência, nos 
termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 13/09/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

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

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o anexo I do contrato n° 002/2019, que passa a ter a se-
guinte redação: 

“ANEXO I
CONTRATO Nº 002/2019

   Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em equipa-
mentos de Raios-X fixos, móveis, Arco em “C” cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa.

LOTE 1
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit

1 Prestação de serviços especializados em manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos radiológicos. SVÇ 1 62.500,00

  Forma de Execução:
  A manutenção preventiva deverá ocorrer no mínimo 01 (uma) vez por mês;
  - Os consertos deverão ser realizados no local onde os equipamentos estão instalados, 

conforme descrição abaixo;
   - No caso de avaria e necessidade de conserto dos equipamentos, o fiscal do contrato 

deverá acionar a contratada que deverá se apresentar no prazo máximo de 06 (seis) horas 
no local do chamado para prestar o atendimento;

   Locais onde os equipamentos estão instalados:
   Hospital Municipal:
   a) 01 aparelho de Raios-X marca LOTUS alta frequência, sala 02;
   b) 01 aparelho de Raios-X marca VMI alta freqüência pulsar 500 mA, com mesa de exa-

mes e bucky 
    mural,  sala 01;
   c) 01 aparelho de Raios-X, marca Germodor 25 mA,  transportável;
   d) 01 aparelho de Raios-X, Arco em “C”, com intensificador de Imagens modelo “Cenus 

Plus”, da 
       marca Philips VMI, instalado no centro cirúrgico;
   e) 01 Mamógrafo, microprocessado com gerador de alta freqüência marca VMI mamograf  

093.
   Hospital da Criança “Prefeito João Vargas de Oliveira”:
   a) 01  aparelho  de  Raios-X,  marca VMI,  alta freqüência  pulsar  500 mA,  com mesa de 
              exames e bucky mural;
   b) 01 aparelho de Raios-X, marca EMIC ”Mobiliray”, 100 mA transportável;
      Obrigações da Contratada:
   a) Fornecimento de mão de obra:
   •   A Contratada deverá fornecer mão de obra especializada e altamente qualificada 

para
       executar as atividades abaixo descritas:
   Manutenção programada preventiva no mínimo 01 vez por mês;
   Manutenção corretiva quando houver necessidade;
   • A Contratada deverá atender as chamadas para manutenções corretivas quantas 

forem necessárias e no caso de necessidade de remoção dos equipamentos, até a oficina 
da contratada, as despesas de transporte serão de inteira responsabilidade da mesma;

   • Os serviços objeto da presente licitação não poderão ser subcontratados, no todo ou  
em parte;

   b) Peças de reposição:
   •   A contratada deverá reparar, corrigir, remover às suas expensas, no total ou em par-

te o objeto deste contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução, visando o pleno funcionamento do equipamento;

   •   A contratada deverá fornecer todas as peças e partes do equipamento, sem qual-
quer custo 

          adicional à contratante, excluindo-se o “Tubo de Raios-X”; Gerador; e Intensificador de 
imagem.

   •   Os valores e despesas relativas à manutenção do equipamento, correspondentes a  
fretes, 

       seguros e impostos sobre as peças, ficarão a cargo da contratada.
   DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
   1 - Procedimentos de manutenção preventiva:
   a) Inspeção visual de todos os módulos dos equipamentos;
   b) Realização de testes de funcionalidade e segurança; 
   c) Limpeza interna e externa dos equipamentos;
   d) Verificação da qualidade da energia elétrica fornecida pela rede dos equipamentos, 

tais como tensão, impedância do cabeamento e qualidade do aterramento local;
   e) Desoxidação, limpeza, lubrificação, reaperto e realinhamento de quaisquer partes 

móveis do equipamento, como roldanas, trilhos, rodízios de movimentação, articulações 
dos braços da cúpula, movimentação da mesa do paciente em todos os sentidos e ân-
gulos, movimentação da bandeja, mecanismos de recolhimento e ejeção automáticos de 
chassis e etc...

   f) Aferição e ajustes (Calibração) dos níveis de tensão (KVp), corrente (mA) e tempo de 
exposição fornecidos à ampola de RX, através de instrumentação apropriada e calibrada 
para esta finalidade, bem como adequação destes valores medidos com os valores apre-
sentados nos painéis ou mesa de comando dos aparelhos;

   g) Verificação e ajustes dos níveis de emissão de RX adequados do cabeçote, bem 
como verificação dos níveis de filtração total permanente da irradiação emitida;

   h) Verificação e ajustes da abertura / fechamento do colimador, bem como a coincidên-
cia entre o campo visual gerado pela lâmpada do colimador com o campo de RX irradiado;

   i) Verificação da fixação, isolamento (fugas) e estado geral dos cabos de alta-tensão 
que alimentam as cúpulas de RX;

   



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.661 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 20194

   j) Verificação e ajustes nos sistemas de freios dos braços de sustentação e movimen-
tação das cúpulas de RX, das bandejas dos chassis radiográficos e etc, quando couber;

   k) Verificação e ajustes nos sistemas de fixação das cúpulas e colimadores de RX;
   l) Verificação, desoxidação e reaperto dos conectores elétricos, chaves rotativas, relés, 

disjuntores, chaves de contato eletromecânicas imersas em óleo e outros componentes 
desta natureza, quando couber;

   m)  Verificação do acionamento de quaisquer chaves, interruptores, acionadores remo-
tos, teclados de membrana e etc;

   n)   Verificação, lubrificação e ajustes do sistema de oscilação da grade difusora;
   o)   Verificação do alinhamento e colimação dos feixes de RX nos planos horizontais e 

verticais, quadro couber;
   p)  Verificação de funcionamento de quaisquer sinalizadores, como lâmpadas, ledes, 

displays, sinalizadores acústicos, galvanômetros, indicadores de radiação, contadores de 
fluoroscopia dos equipamentos e etc;

   q)  Verificação de quaisquer vazamentos de óleo isolante, sejam nas cúpulas de RC 
como nos geradores de alta tensão;

   r)  Testes de isolação entre pontos energizados e carcaça dos equipamentos, visando 
garantir a segurança dos pacientes e operadores dos equipamentos;

   s)  Anualmente, ou quando houver troca da ampola de RX, ou quando solicitado, deve-
rão ser realizados testes completos de controle de qualidade, como por exemplo: avaliar o 
desempenho do gerador de raios X, teste de exatidão e reprodutibilidade do KvP, exatidão 
e reprodutibilidade do tempo de exposição, camada semi-redutora, reprodutibilidade e 
linearidade da taxa de Kerma no ar, rendimento do tubo, geometria do feixe, alinhamento 
do eixo central do feixe de raios X, exatidão do sistema de colimação, alinhamento de 
grade anti-espalhadora e ponto focal, reprodutibilidade do sistema de colimação, alinha-
mento de grade anti-espalhadora e ponto focal, reprodutibilidade do sistema automático 
de exposição, resolução de baixo e alto contraste em fluoroscopia e outros, sempre am-
parados pela portaria 453 do Ministério da Saúde, capítulos III e IV, que dispõe sobre 
equipamentos radiológicos;

   t) Especificamente para os mamógrafos, a CONTRATADA deverá, com a periodicidade 
estipulada na Portaria 453 do Ministério da Saúde, ou sempre que solicitado pelos Órgãos 
competentes (Vigilância Sanitária), se capaz de realizar testes de Controle de Qualidade, 
quais sejam: testes de compressão de mama, testes de alinhamento do campo de radia-
ção, testes de desempenho do controle automático de exposição, testes de alinhamento 
da bandeja de compressão, limites de definições e contrastes da imagem (por intermédio 
de Phantom de mama com 50 mm de espessura) e testes de padrões de desempenho dos 
equipamentos.

   2- Procedimentos de manutenção corretiva:
   a) Reparos de quaisquer defeitos que ocorrerem no decorrer do contrato, em número 

ilimitado de vezes, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
   b) Deverão incluir todos os procedimentos necessários para que o equipamento funcio-

ne em sua plenitude e com total segurança;
   c) Recuperação, dentro do possível, em laboratório, de quaisquer peças, componentes, 

subconjuntos ou módulos que se fizerem necessários ao correto funcionamento do equi-
pamento;

   d) Quaisquer peças ou subconjuntos defeituosos retirados dos equipamentos devem 
ser deixadas nas dependências do Setor de Raio-X dos hospitais;

   e) Substituição de peças, componentes, subconjuntos ou módulos que se fizerem ne-
cessários para o correto funcionamento do equipamento, excluindo-se “tudo de raio X, 
gerador e intensificador de imagem, conforme descrito no Anexo I, Obrigações da Contra-
tada, item b;

   f) Restauração de quaisquer softwares originais do equipamento, bem como instalação 
de versões mais recentes que agreguem maior segurança, desempenho ou facilidade 
de operação do equipamento, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa;

   3- Freqüência e Periodicidade:
   a) O serviço de manutenção preventiva deverá ser executado mediante cronograma 

de datas e atividades aprovadas por ambas às partes (Contratante e Contratada), com 
emissão de relatório individual relatando todos os procedimentos que foram realizados, 
anormalidade e os reparos ou necessidades de peças;

   b) Os serviços de manutenção preventiva deverão se executados mensalmente, para 
cada um dos equipamentos. As manutenções preventivas deverão estar previstas na for-
ma de “check-list”. Cabe à contratada distribuir, ao longo do ano, todas as ações recomen-
dadas pelos fabricantes na execução das manutenções preventivas para cada equipa-
mento, cujos relatórios com o resultado das mesmas deverão ser entregues ao Chefe do 
Setor de Raio X tão logo sejam concluídas;

   c) Os atendimentos deverão acontecer 24 h por dia, 365 dias por ano. As manutenções 
deverão acontecer, preferencialmente, em horários não concomitantes aos da rotina de 
trabalho das unidades onde está os equipamentos, devendo cada caso ser definido junto 
ao Setor e tais unidades;

   d) Durante a execução dos serviços, objeto do contrato, caberá a Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumpri-
mento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada. Pode-
rá rejeitar no todo ou em parte os serviços, se estiverem em desacordo com o previsto na 
Descrição Detalhada dos Serviços;

   e) A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por intermédio do Setor de Raio X, comu-
nicará a contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos 
serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis;

   f) A presença da fiscalização dos Hospitais não elide nem minimiza a responsabilidade 
da contratada;

   g) Quaisquer exigências da fiscalização inerentes aos serviços deverão ser prontamen-
te atendidas pela contratada, sem ônus ao CONTRATANTE.

   4- Ordem de Execução:
   a) As ordens de serviços serão preenchidas após a realização dos serviços das manu-

tenções corretivas e preventivas acompanhadas de relatórios de todos os procedimentos 
realizados;

   b) Nas ordens devem conter o período que duraram os serviços, constando horários de 
início e fim, assinaturas dos técnicos do contratante e da contratada, descrição correta do 
equipamento, número de patrimônio, número do contrato, a definição e especificação dos 
serviços realizados;

   c) A ordem de serviço deverá ser emitida em duas vias.
   5- Procedimentos, Metodologias e Tecnologias a serem empregadas:
   a) A CONTRATADA deverá manter, junto a cada um dos equipamentos por ela assisti-

dos, uma ficha / pasta de manutenção, devidamente fixada e protegida por plástico trans-
parente envolvendo-a, onde constem as datas das intervenções, o resumo dos procedi-
mentos ali desenvolvidos, nome e assinatura do técnico responsável;

   b) Os funcionários, antes e depois de quaisquer manutenções preventivas ou correti-
vas, deverão apresentar-se nas dependências do Setor de Raio X, para que esta acompa-
nhe seus serviços e tome outras providências cabíveis;

   c) A CONTRATADA deverá possuir equipamentos de testes e aferições necessários 
para o serviço a ser realizado como multímetros, osciloscópios, medidor de 30 KvP, me-
didor de mA, densitômetro, sensitômetro, cronômetro, fotômetro, dispositivo para alinha-
mento de feixe, timer de RX, Phantoms para mamografia, balança de força e outros dispo-
sitivos específicos, devidamente calibrados por órgão competente;

   d) Possuir manuais de serviço técnico para os equipamentos aos quais a Contratada se 
dispõe a manter, com diagramas eletro-eletrônicos do equipamento, com todos os pontos 

de testes, valores de calibração, formas de onda e procedimentos de ajuste, necessários 
à calibração ou intervenção no equipamento;

   e) Possuir softwares para realizar calibração dos equipamentos (especialmente os 
mamógrafos) conforme orientação do fabricante.”

______________________________________________________________________________
DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 604/2016

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos no anexo I, do instrumento originário os seguintes veí-
culos:
PM Veículo Combs. Placas e Docs Proprietário Chassis Renavan Lotação

594 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7222

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRDO-
4GJ937241 1069891557 SMS 497 

/ VGS

595 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7226

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRD-
04GJ961339 1069997860 SMS 497 

/ VGS

596 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7223

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRD-
04GJ948221 1069892758 SMS 497 

/ VGS

597 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7225

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRD-
04GJ932115 1069894270 SMS 497 

/ VGS

598 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7230

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRD-
04GJ960688 1069995948 SMS 497 

/ VGS

600 SANDERO GAS / 
ETANOL BAI-2691

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

93Y5SRD-
04GJ948275 1069999013 SMS 497 

/ VGS

601 CHEVROLET 
ONIX

GAS / 
ETANOL BAI- 8337

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA

9BGKS48R-
0GG184378 1080235792 SMS 497 

/ VGS

629

FIAT DUCATO 
MINIBUS 

TA12M - 15 
LUGARES

DIESEL BBE-7366
FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE PONTA 
GROSSA

93W245R-
3RH2163643 1112035661 SMS 497 

/ ZOO

______________________________________________________________________________
QUADRAGESIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1036/2014

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos no anexo I, do instrumento originário os seguintes veí-
culos:
PM Veículo Combs. Placas e 

Docs Proprietário Chassis Renavan Lotação

479
CITROEN/
JUMPER 

M33M 23S
Diesel AWA-2177

AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E 

TRANSPORTE 
(CEDIDO)

935ZBWMMBD2097215 489371418 SMS 352 
/ SAMU

550 S-10 LT DD4 Diesel AZI 0735

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 
PONTA GROSSA

9BG148FK0FC411560 102955003-1 SMS 497 
/ ZOO

621
MASTER 
EXTRAS 

VITRE L3H2
Diesel BAV-8560

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 
PONTA GROSSA

93YMAF40EHJ356546 01100222410 SMS 495 
/ PAB

629

FIAT DUCATO 
MINIBUS 

TA12M - 15 
LUGARES - 

DIESEL

Diesel BBE-7366

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE 
PONTA GROSSA

93W245R3RH2163643 1112035661 SMS 497 
/ ZOO

______________________________________________________________________________
DÉCIMO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos no anexo I, do instrumento originário os seguintes equipa-
mentos:

PM Veículo Combs. Placas e 
Docs Proprietário Chassis Renavan Lotação

594 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7222

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRDO4GJ937241 1069891557 SMS 497 / 

VGS

595 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7226

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRD04GJ961339 1069997860 SMS 497 / 

VGS

596 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7223

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRD04GJ948221 1069892758 SMS 497 / 

VGS

597 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7225

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRD04GJ932115 1069894270 SMS 497 / 

VGS

598 SANDERO GAS / 
ETANOL BAH-7230

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRD04GJ960688 1069995948 SMS 497 / 

VGS

600 SANDERO GAS / 
ETANOL BAI-2691

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
93Y5SRD04GJ948275 1069999013 SMS 497 / 

VGS

601 CHEVRO-
LET ONIX

GAS / 
ETANOL BAI- 8337

FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PONTA 

GROSSA
9BGKS48R0GG184378 1080235792 SMS 497 / 

VGS

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 055/2019

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
LOCADOR: ANDRÉA DEGRAF MIARA
OBJETO: Locação de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do imóvel situado na 
Rua Emínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas 
destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação 
Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 3.354,62 (três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) 
mensais.
PRAZO: início em 09/09/2019 e término em 08/09/2020.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA de Licitação n° 029/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 056/2019
LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
LOCADOR: JOÃO E MARIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
OBJETO: Locação de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel si-
tuado na Rua Eminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, n°. 213, Vila Estrela, Bairro 
Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da 
Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 6.710,26 (seis mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos) mensais.
PRAZO: início em 09/09/2019 e término em 08/09/2020.
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FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA de Licitação n° 029/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 061/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LENTES DE CONTACTO LTDA
OBJETO: fornecimento de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e 
próteses da Fundação Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 022/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de periféricos para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Gros-
sa.
VALOR: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 061/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°141/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME
OBJETO: Fornecimento de periféricos para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Gros-
sa.
VALOR: R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 061/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 142/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUZANE F DE SOUZA - CASTRO - EPP
OBJETO: Fornecimento de periféricos para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Gros-
sa.
VALOR: R$ 390.178,80 (trezentos e noventa mil, cento e setenta e oito reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 061/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 143/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de periféricos para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Gros-
sa.
VALOR: R$ 83.130,00 (oitenta e três mil, cento e trinta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 061/2019.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Retificação do Resultado do Pregão nº 49/2019 – Processo nº 77/2019 – para Aquisição de 
Generos Alimenticios CARNE BOVINA para uso da Fundação Municipal de Saúde realizado em 
13/06/2019.

FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

2 1
CARNE BOVINA MOIDA 
DE PRIMEIRA QUALIDA-
DE RESFRIADA

DONAU KG 2520 25,07 63.176,40

3 1
FIGADO BOVINO RES-
FRIADO EM BIFE DE 
100 G

DONAU KG 120 20,39 2.446,80

5 1
CARNE BOVINA PATI-
NHO EM ISCAS RES-
FRIADO

DONAU KG 1800 24,15 43.470,00

6 1
POSTA BRANCA FATIA-
DA (FATIA 130 G) RES-
FRIADA

DOINAU KG 864 19,33 16.701,12

7 1
POSTA BRANCA PEÇA 
(PEÇA DE 2 a 3 KG) RES-
FRIADA

DONAU KG 264 18,58 4.905,12

Valor Total do Fornecedor: R$ 130.699,44 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais e 
quarenta e quatro centavos).

FORNECEDOR: TRIANGULO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.878.493/0001-95

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1
MUSCULO BOVINO SEM 
OSSO, EM CUBOS (3X3 
CM) RESFRIADO

DONAU  KG 1020 8,80 8.976,00

4 1
CARNE BOVINA COXÃO 
MOLE BIFE DE 130 G BA-
TIDO E RESFRIADO

DONAU  KG 2280 17,84 40.675,20

Valor Total do Fornecedor: R$ 49.651,20 (quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais 
e vinte centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 180.350,64 (cento e oitenta mil, trezen-
tos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos)

Ponta Grossa/PR, 30 de agosto de 2019.
Pregoeira: Suzana Molina

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.661 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 20196



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.661 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2019 7



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.661 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 20198



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.661 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2019 9

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

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DECISÃO DO PREGOEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1610202/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRAS
 1. RELATÓRIO: Trata-se de análise de amostras solicitadas no Pregão 018/2019 - 
AQUISIÇÃO EVENTUAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EQUIPA-
MENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA – EPIS – 1ª PARTE.
Conforme pode se verificar nos laudos anexados ao processo do pregão 016/2019, a análise foi re-
alizada pelo Departamento de Saúde Ocupacional  - Divisão do SESMT, que assim se manifestou :

ITEM DESCRIÇÃO EMPRESA 
LICITANTE MARCA AVALIAÇÃO

01

CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II com casco de po-
lietileno de alta densidade, com 2 ou 3 nervuras no casco, 
classe B (impactos e riscos elétricos), com coroa (sus-
pensão) em tecido de poliéster, com carneira tendo tira 
absorvente de suor em napa, com catraca, com jugular re-
movível elástica, com fendas laterais para acoplagem de 
abafador de ruído e protetor facial. Cor branca. Com C.A.

PRIORITTÁ PLASTCOR R
FRACASSADO

02
CONE REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO, FLEXÍVEL. - 
Altura 75 cm, peso mínimo 03 kg, em conformidade com 
NBR 15071

PRIORITTÁ PLASTCOR R
FRACASSADO

03

CAVALETE MÓVEL PARA SINALIZAÇÃO - painel duplo, 
com parafuso nas partes superiores, para abertura e fe-
chamento, em PVC de 02 mm, dimensões de 279 mm x 
650 mm, cor amarela e com dizeres em preto "CUIDADO 
PISO ESCORREGADIO"

PRIORITTÁ PLASTCOR A

04
FITA DE SINALIZAÇÃO em polietileno zebrada preta/
amarela, sem adesivo, com 7cm de largura. Rolo de 100 
metros.

PRIORITTÁ PLASTCOR A

05

FITA ANTIDERRAPANTE, AUTOADESIVA, impermeável, 
com adesivo forte, para alto tráfego, flexível, na cor ama-
rela fotoluminescente para aplicação em pisos, escadas, 
rampas e superfícies escorregadias. Composição: PVC 
revestido em grãos de óxido de alumínio/resina a base de 
vinil, adesivo a base de borracha sintética, grão abrasivo e 
papel. Dimensões: largura de 50mm. Rolo de 5m.

DESERTO

06

AVENTAL DE SEGURANÇA -  confeccionado em pvc com 
forro em tecido poliéster de no mínimo, tamanho - 1,20 
metros, com tiras no mesmo tecido para prender no pes-
coço e na cintura- 

PRIORITTÁ PLASTCOR A

07

BOTA DE PVC (Policloreto de Vinila) com borracha nitríli-
ca, injetada em uma só peça, cano médio de no mínimo 27 
cm de altura, forrada em 100% malha de poliéster, possuir 
proteção antimicrobiana, com solado injetado com soleta 
de borracha prensada na sola de PVC, antiderrapante. 
Calçado com resistência ao escorregamento em piso de 
cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (deter-
gente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). 
Com CA. Numeração exclusiva. 

FORTE 
SINAL CALFOR A

08

BOTA DE PVC (Policloreto de Vinila) com borracha nitríli-
ca, injetada em uma só peça, cano longo de no mínimo 32 
cm de altura, forrada em 100% malha de poliéster, possuir 
proteção antimicrobiana, com solado injetado com soleta 
de borracha prensada na sola de PVC, antiderrapante. 
Calçado com resistência ao escorregamento em piso de 
cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (deter-
gente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). 
Com CA. Numeração exclusiva. 

FORTE 
SINAL CALFOR A

09

BOTINAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA EM POLI-
PROPILENO, confeccionada em vaqueta nobuck hidro-
fugada e hidro-repelente. Lingueta fole em vaqueta acol-
choada. Fechamento em atacador (cadarço) em poliéster, 
redondo, com ponteiras resinadas. Colarinho em vaqueta 
soft com três gomos acolchoados. Totalmente forrado. 
Forro da gáspea em não tecido. Emendas de topo. Cos-
turas simples e duplas feitas com linhas de nylon de alta 
tenacidade. Contraforte em material termo conformado e 
totalmente recoberto em camurça. Palmilha de montagem 
costurada no sistema strobel. A palmilha higiênica é anti-
bacteriana, termo conformada e removível. Solado injeta-
do em TPU - termoplástico de poliuretano na cor cristal, 
bidensidade PU/TPU. Solado possui garras de aderência, 
antiderrapante, sistema de absorção de impactos e barra 
anti-torção. Com CA. Numeração a confirmar.

FORTE 
SINAL SAFETLINE A

10

CALÇADO OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL TIPO TÊNIS, 
fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confec-
cionado em EVA com substância antimicrobiana, solado 
de borracha antiderrapante, com absorção de energia na 
área do salto, com palmilha em EVA removível. Resis-
tente ao escorregamento em piso cerâmico com solução 
SLC (detergente) em piso de aço com solução de glicerol 
(SRC), resistente a óleo combustível (FO). Com C.A.

FORTE 
SINAL

SOFT 
WOKS A

11

CALÇADO – Tipo bota de segurança, cano médio, branco 
ou preto, confeccionada em policloreto de vinilia (PVC) 
injetado diretamente no cabedal e ranhuras em torno de 
9,7 mm no salto, solado antiderrapante, em conformidade 
com a ISSO 20344 E 20347/2008, com CA.

FRACASSADO

12

CALÇADO – Tipo bota de segurança, cano longo, branco 
ou preto, confeccionada em policloreto de vinilia (PVC) 
injetado diretamente no cabedal e ranhuras em torno de 
9,7 mm no salto, solado antiderrapante, em conformidade 
com a ISSO 20344 E 20347/2008, com CA.

PRIORITTÁ BRACOL A

13

CALÇADO – Tipo sapato de couro branco, forro PU/PVC 
solado de borracha antiderrapante, costurado (bloquea-
do), calcanheira, frequência anatômica com espuma de 
alta densidade.

FRACASSADO

14

CALÇADO – Ocupacional, impermeável, antiderrapante, 
confeccionado com material elastômero polimérico ter-
moplástico expandido (TPR-EXP), ISO 20347 E 20344. 
Com CA.

FRACASSADO 
(AMOSTRA REPROVADA)

15

CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL 
TIPO BOTINA, MODELO BLATT, fechamento com elás-
tico, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao 
cromo, com biqueira de aço, palmilha anti-perfurante em 
aramida, solado bidensidade de borracha resistente a 
alta temperatura. Resistente a óleos. Com Cerificado de 
Aprovação. 

FRACASSADO

16

CALÇADO DE SEGURANÇA, DE USO PROFISSIONAL 
TIPO BOTINA, MODELO BLATT, com gáspea inteira, fe-
chamento em elástico, confeccionada em vaqueta relax 
na cor preta com biqueira de Composite (200 Joules), 
sem componentes metálicos. Calçado testado em 14.000 
volts e aprovado para uso por eletricista. Forro da gáspea 
em não tecido. Fechamento com sistema calce rápido 
com elásticos laterais pretos de trama dupla, recoberto 
com couro. Costuras simples, duplas e quádruplas, fei-
tas com linhas de nylon de alta tenacidade. Contraforte 
em material termoconformado, totalmente recoberto em 
couro, palmilha de montagem em não tecido costurada 
no sistema Strobel. A palmilha antibacteriana e removível 
antiperfurante em aramida. Solado bidensidade em PU/
TPU, antiderrapante, com garras de aderência, sistema de 
absorção de impacto e barra antitorção. Com Certificado 
de Aprovação. 

FORTE 
SINAL SAFETLINE A

17
CALÇADO – profissional, tipo social, modelo tradicional, 
com fechamento em cadarço, material vaqueta semi-cro-
mo, palmilha antibacteriana solado de borracha, cor preta.

FRACASSADO

18

CALÇADO IMPERMEÁVEL, TOTALMENTE ANTIDER-
RAPANTE, com solado de borracha vulcanizada colado 
na entresola. Calçado flexível e elástico, sem deformar, 
sem cheiro e sem degradação da cor, mesmo expondo ao 
sol. Solado, com ressaltos que permitem que os fluídos 
escorram rapidamente ao toque do solado com a super-
fície, eliminando a película isoladora ao atrito. Tecnica-
mente desenvolvido para ser usado em pisos lisos que 
estejam molhados, ensaboados e engordurados ao mes-
mo tempo. Entre o solado e a entresola, possuir câmeras 
de ar que para amortecimento ao caminhar, eliminando 
qualquer pico de pressão sob a planta do pé. Para profis-
sionais que trabalham em pé. Tecnologia de colagem no 
processo de fabricação. Calçado de "superfície" do não 
micro porosa e fechada, não possibilitando a proliferação 
de bactérias e consequente mal cheiro (bromidrose). Nu-
meração exclusiva. Numeração a combinar. Com CA. Cor 
a combinar. Possui palmilha removível. Modelo feminino 
ou masculino a escolher.

FORTE 
SINAL

STICKY 
SHOES A

19

CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO UNISSEX, 
sem cadarço, em couro de “vaqueta” hidrofugada, com bi-
queira de plástico. Fechamento com sistema calce rápido, 
com elásticos laterais de trama dupla, recoberto em couro. 
Totalmente forrado. Forro da gáspea em não tecido. Cano 
acolchoado com espuma de engenharia. Costuras sim-
ples e duplas, feitas com linha de nylon de alta tenacida-
de. Contraforte em material termoconformado, totalmente 
recoberto em camurça. Palmilha de montagem costurada 
em sistema strobel. Palmilha higiênica, antibacteriana e 
removível. Solado injetado em TPU - termoplastico de 
poliuretano, bidensidade PU/TPU. Solado com garras de 
aderência, antiderrapante, sistema de absorção de impac-
tos e barra antitorção. Com CA. Numeração a confirmar.

FORTE 
SINAL SAFETLINE A

20

CAPA CONFECCIONADA EM TREVIRA - Fechamen-
to frontal em botões de pressão, mangas tipo morcego, 
capuz conjugado com cordão regulador, costura soldada 
eletronicamente.

PRIORITTÁ
 

PLASTCOR R
FRACASSADO

21

COLETE REFLETIVO AMARELO FLUORESCENTE, com 
faixas retrorreflexivas e fechamento em zíper. Tecido em 
poliéster com área frontal perfurada para maior respirabili-
dade. Com 01 bolso com fechamento em velcro. Classe 2 
da norma NBR 15292..

PRIORITTÁ PLASTCOR R
FRACASSADO

22
KIT ROÇADOR: com perneira em couro sintético, boné 
roçador com protetor de nuca e protetor facial, protetor au-
ricular, avental de bagum, luva de couro vaqueta e nylon.

DESERTO

23
LUVA DE SEGURANÇA - Confeccionada em látex natural, 
revestimento interno em verniz silver, antiderrapante na 
face palmar, dedos e ponta dos dedos. Com CA

PRIORITTÁ VOLK A
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24
LUVA DE PUNHO CURTO DE MALHA DE AÇO Anticorte 
confeccionado em Anéis em aço cromo-níquel, fecho em 
aço, elo de espessura de 0,55 mm.

PRIORITTÁ VOLK A

25 LUVA DE SEGURANÇA  - de raspa de 1ª linha, com 07 cm 
de punho, com reforço interno. Com CA

FORTE 
SINAL KOCH A

26
LUVA DE SEGURANÇA - de vaqueta, de couro curtido ao 
cromo, tipo petroleiro, com elástico embutido no dorso. 
Com CA

PRIORITTÁ PLASTCOR A

27
LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, com palma antider-
rapante, cano alongado (punho reto 45 cm), espessura 
0,55 mm

PRIORITTÁ PLASTCOR R
FRACASSADO

28

LUVAS EM LÁTEX - 100% natural, não estéril, ambides-
tra, resistente com tensão de ruptura mínima, atendendo 
ao padrão 1.5 AQL. Totalmente impermeável  à água e a 
outros fluídos. Superfície lisa. Levemente pulverizada com 
pó bio-absorvível a base de amido de milho. 

PRIORITTA
FORTE 
SINAL

LATEX BR
VOLK

R
A

29
LUVA TÉRMICA - confeccionada em brim beneficiado com 
revestimento de neoprene, tipo mão de gato, resistente a 
no mínimo 300 C, comprimento de 36 cm. Com CA

FORTE 
SINAL

GAMILUVA
RIO 

VALLEY

R
A

30

LUVAS EM LÁTEX -  longa, forrada com flocos de algo-
dão, com palma antiderrapante, punho com virola que 
prenda no braço, com 36, 40, 42 cm de comprimento. 
Com CA

FORTE 
SINAL VOLK A

31

ÓCULOS DE SEGURANÇA com lente em duropolicar-
bonato incolor/cinza. Hastes com protetor de borracha e 
ajuste telescópico. Apoio nasal macio. Lentes com trata-
mento anti-embaçante e anti-risco. Proteção contra partí-
culas volantes. Com C.A.

DESERTO

32

ÓCULOS DE SEGURANÇA, confeccionado em peça úni-
ca, para proteção contra partícula,s multidirecionais com 
lente em duropolicarbonato incolor. Para uso com sobre-
posição em óculos de grau. Proteção contra impacto de 
partículas volantes multidirecionais. Possui hastes fixas 
com proteção lateral ventilada (06 fendas em cada lado). 
Com C.A.

DESERTO

33

ÓCULOS DE SOLDA OXIACETILENO (MAÇARICO). 
Confecionado em peça única de duropolicarbonato, tona-
lidade 05, cor verde, com tratamento antirrisco. Permite 
sobreposição com óculos de grau. Com orifícios para 
cordão. Filtra raios ultravioleta e infravermelhos. Possui 
hastes fixas com proteção lateral ventilada (06 fendas em 
cada lado). Com C.A.

DESERTO

34 PERNEIRAS -  confeccionadas em raspa de couro, com 
tiras e fivela para fixação, DESERTO

35

PROTETOR FACIAL de policarbonato incolor, para pro-
teção contra partículas multidirecionais, com largura na 
parte superior de 280mm, na parte inferior de 210mm, e 
altura 270mm. Carneira com ajuste de tamanho por ca-
traca. Com C.A.

DESERTO

Sendo A – aprovada e R – reprovada.
 2. CONCLUSÃO: Diante do exposto decide esta pregoeira acolher o resultado da aná-
lise das amostras apresentadas, dando continuidade a finalização do processo.
Abre-se a partir da data da publicação da presente prazo recursal nos termos da Lei 8666/1993.

Ponta Grossa, 13 de setembro de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira 
Decreto 15259/2018

______________________________________________________________________________
  EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO À CONTRATO
CONTRATO Nº 037/2018 – PRIMEIRO ADITIVO 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO: GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção 
predial preventiva, corretiva e reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 
mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de serviços essenciais, fica acrescido o valor contratual, aludi-
do na cláusula décima terceira do instrumento originário, em 25% (vinte e cinco por cento).

Objeto Valor original Acréscimo 25%
Serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e refor-
mas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e 
mão-de-obra. (de acordo com o descrito no edital)

R$ 649.992,00 R$ 162.498,00

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias.
27.004.08.244.0047.1375 – 33.90.39.16.00 - CR 126 – Fonte 826;
CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando-se o aditamento de 25% a composição do novo valor do 
contrato é de R$ 812.490,00 (oitocentos e doze mil quatrocentos e noventa reais).

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

 
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 31/2019

INEXIGIBILIDADE nº 06/2019
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDACNPJ Nº 01.573.983/0001
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção, garantia, configura-
ção e suporte do sistema de monitoramento contado a partir da data da publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Município.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do contrato.
Valor Total: R$ 4.601,04 (quatro mil, seiscentos e um reais e quatro centavos), divididos em 
12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 383,42 (trezentos e oitenta e três 
reais e quarenta e dois centavos) cada uma.
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.001 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Poder Legislativo
3.3.90.39.99.99 – Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.08.00 – Manutenção de Software 

Ponta Grossa, em 11 de maio de 2018.
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 16/09/2019                         SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E DR. MAGNO
PROJETO DE LEI Nº 27/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença e permanência de 
salva-vidas ou bombeiros civis nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que explorem 
balneários ou outros locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de Ponta Grossa.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 143/18 - Altera a Lei nº 6.327, de 02/12/1999, conforme especifica.

EMENDA ADITIVA, de autoria do Vereador Eduardo Kalinoski e outros
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Magno Zanellato e outros
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 65/19 - Altera a Lei nº 3.573, de 15/08/1983.

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Felipe Passos e outros
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos da Subemenda Substitutiva em apenso
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Subemenda Substitutiva da CLJR
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Subemenda Substitutiva da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 277/19 - Revoga Leis conforme especifica.

DOS VEREADORES CELSO CIESLAK E SGT. GUIARONE JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 279/19 - Promove alteração na Lei nº 11.325, de 06/06/2.013, conforme 
especifica.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VERADOR FELIPE PASSOS
PROJETO DE LEI Nº 295/18 - Promove alteração na Lei nº 8.431, de 29/12/2005, que dispõe 
sobre os instrumentos de proteção ao patrimônio cultural do Município de Ponta Grossa, conforme 
especifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                          CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                          CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VERADOR DANIEL MILLA FRACCARO
PROJETO DE LEI Nº 116/19 - Promove alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme es-
pecifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF  - Favorável
                          COSPTTMUA  - Favorável
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de setembro  de 2.019.

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA                                                     
        Presidente                                                1º Secretário
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