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P O R TA R I A S
 

P O R T A R I A   Nº  2 0. 8 7 3 / 2 0 2 1

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 45734/2021, controle registro PGM/PL/GP datado de 13/09/21,

RESOLVE

Art. 1 °. – CONSTITUIR, Equipe de Auditoria da Controladoria
Geral do Município, cujo objetivo é um minucioso exame total, parcial ou pontual
dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as
operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com
as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e
procedimentos de Auditoria, integrada pelos seguintes membros:

Coordenadora:
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI – MAT. 202020

Subcontroladora de Auditoria
Apoio Jurídico:

MÁRCIO HENRIQUE MARTINS DE REZENDE – MAT. 200545
Procurador Municipal

Membros:
DENIZE APARECIDA HAMILKA – MAT. 24819

Técnica de Controle Interno II
MÁRCIA DE FÁTIMA BLAGESKI TALEVI – MAT. 7441

Técnica do Controle Interno III

                          Art. 2°. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando RETIFICADA a Portaria 20.752/2021.

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Prefeita Municipal
 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 14/09/2021, às 14:20, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 14/09/2021, às 21:25, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1607638 e o código CRC AC15D5AD.

L I C I TA Ç Õ E S

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2021
 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 Eletrônica nº 188/2021 cujo objeto é 
a Contratação de empresa especializada na locação de 3 (três) impressoras multifuncionais para 
utilização dos diversos Departamentos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, sofre as se-
guintes alterações: 

              Abertura: 29/09/2021                    Horário: 13:00 horas
INCLUI-SE NO ANEXO 1 DO EDITAL:

DESCRITIVO TÉCNICO
 Multifuncionais A4 com tecnologia laser ou led monocromáticas com funções de copiadora, 
impressora e scanner no mesmo equipamento:
      a) Tecnologia digital laser ou led monocromática; b) Funções de copiadora, impressora e 

scanner colorido no mesmo equipamento; c) Velocidade de cópia e impressão de no míni-
mo 45 páginas por minuto em formato de papel carta; d) O equipamento deve possuir re-
curso para impressão direta através de dispositivo USB do tipo pen drive; e) Cópias múlti-
plas de 01 a 999 no mínimo; f) Redução e Ampliação - cópia reduzida/ampliada (25% a 
400%), tanto pelo vidro de exposição quanto pelo alimentador automático de originais; g) 
Memória instalada de no mínimo 01 GB; h) Processador de no mínimo 800 MHz; i) O equi-
pamento deve possuir 01 gaveta de entrada para o armazenamento total de no mínimo 500 
folhas de papel; j) O equipamento deve possuir 01 bandeja bypass para o armazenamento 
total de no mínimo 100 folhas de papel; k) Saída de papel para no mínimo 250 folhas; l) 
Alimentador automático de originais de passagem única para no mínimo 50 folhas. O papel 
não poderá "tombar" dentro do alimentador; m) Duplex automático para impressão, cópia e 
digitalização frente e verso; n) Formatos de papéis para impressão e cópia de A4, Carta e 
ofícios suportados no vidro de exposição, no alimentador automático de originais e na ga-
veta ou bypass; o) O equipamento deve aceitar gramatura de papel de no mínimo 199 g/m²; 
p) Linguagem padrão de impressão PCL 6 e Post Script 3; q) Digitalizar documentos no 
mínimo nos formatos de saída JPEG, TIFF, PDF, PDF compactado, PDF/A e PDF OCR sem 
limite de páginas por trabalho; r) Velocidade de digitalização de no mínimo 45 imagens por 
minuto com 300dpi em formato de papel carta; s) Compatível com os Sistemas Operacio-
nais: Windows 7 e superiores; t) Conectividade deverá ser interna, original do modelo ofer-
tado, atendendo às três formas de conexão: Wireless IEEE 802.11a/b/g/n (com hardware 
homologado pela anatel), USB 2.0 e Ethernet 10/100/1000, protocolos TCP/IP ipv4 ou ipv6; 
u) O equipamento deverá possuir o recurso de imprimir através de dispositivos tablets e 
smartphones com sistema operacional a partir do Android 5.0 (manter-se atualizado com 
novas versões que venham a ser lançadas) e com dispositivos Apple com sistema iOS 13 
(e atualizações mais recentes) através de rede wireless, com software compatível com o 
referido sistema; v) Destino da digitalização para USB, e-mail e pasta compartilhada na 
rede (SMB no mínimo versão 2.0) em ambientes operacionais Windows e Linux; w) Painel 
sensível ao toque (touch screen), em português, de no mínimo 5 polegadas; x) Tensão 
elétrica 110 volts; y) Deverá ser entregue com cada equipamento, gabinete próprio para 
operação do equipamento diretamente sobre o piso, novo e sem uso anterior, compatível 
com a altura, dimensões e peso do equipamento ofertado. O Gabinete deverá possuir no 
mínimo uma divisória interna para acomodação de desumificadores de papéis ou outros 
acessórios pertinentes ao uso diário dos equipamentos; z) Fornecer todos os acessórios, 
softwares e cabo de força para o pleno funcionamento dos equipamentos; aa) Equipamen-
tos novos sem uso anterior e entregues nas caixas originais do fabricante do equipamento; 
bb) Suprimentos originais do mesmo fabricante dos equipamentos entregues nas caixas 
originais do fabricante dos equipamentos. CONDIÇÕES GERAIS a) Os equipamentos de-
verão ser todos da mesma marca e modelo; b) Os equipamentos serão instalados nas de-
pendências dos prédios administrados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos de 
Ponta Grossa – no âmbito municipal, nos locais a serem indicados pelo fiscal do contrato; 
c) Os equipamentos do contrato que estiverem ligados à rede de dados da CONTRATANTE 
deverão possuir compatibilidade com redes que fazem uso de Virtual Lan (VLAN), subre-
des e que fazem uso de roteamento. Também os equipamentos deverão ser compatíveis 
com o protocolo SMB na versão 2.0 no mínimo; d) Após a instalação física de cada equipa-
mento, o técnico responsável da contratada deverá instalar o software necessário para o 
funcionamento do mesmo, em cada estação de trabalho que utilizará o equipamento. A 
contratada deverá disponibilizar os softwares de instalação para que eventualmente os 
técnicos da contratante possam efetuar as instalações. e) Após a instalação de cada equi-
pamento, a contratada deverá realizar o treinamento adequado aos funcionários do setor 
no próprio local de instalação do equipamento, contemplando informações detalhadas so-
bre a operação, funcionalidades, remoção de atolamentos e troca de suprimentos; f) Caso 
seja necessário o remanejamento físico de qualquer equipamento fornecido pela contrata-
da, esse deverá ser efetuado pela contratada sem custo adicional para a contratante, que 
irá solicitar através de abertura de chamado, seguindo as mesmas condições de soluções 
de problemas; g) A contratada deverá fornecer todas as peças de reposição, mão de obra 
técnica on site, com manutenções corretivas e preventivas, todos os suprimentos como 
toners, cilindros, reveladores, fusores, roletes bem como todos os itens necessários para o 
perfeito funcionamento dos equipamentos, (com exceção do papel), não gerando nenhum 
custo adicional para a contratante. Os atendimentos técnicos solicitados para os equipa-
mentos de impressão deverão solucionar os problemas em no máximo 08 (oito) horas úteis, 
em dias úteis das 08h às 18h (exceto sábados, domingos e feriados), a contar a partir da 
abertura do chamado realizada pela contratante. A abertura de chamados e esclarecimento 
de dúvidas poderão ser realizados no mínimo via telefone e correio eletrônico; h) No caso 
de defeito que seja necessário aguardar alguma peça de reposição ou que seja necessário 
remover o equipamento para conserto em laboratório da contratada, ou seja, não sendo 
possível resolver o problema dentro das 08 (oito) horas úteis previstas, deverá ser substi-
tuído por equipamento de backup semelhante ou superior, não prejudicando as atividades 
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do setor; i) Para as páginas digitalizadas não haverá cobrança sendo que o custo com a 
disponibilização dos equipamentos, assistência técnica, reposição de peças e suprimentos 
deverá estar diluído no volume de páginas impressas objeto do edital; j) A contratada deve-
rá responsabilizar-se, sem ônus para a contratante, pela destinação adequada de todas as 
peças retiradas do equipamento, exceto papel, de acordo com a legislação ambiental vi-
gente; k) A contratada deverá emitir um Formulário de Atendimento Técnico ou documento 
semelhante para cada chamado de manutenção, no qual constem os seguintes dados: data 
e horário do chamado, data e horário de início de atendimento e da conclusão dos serviços, 
o número da ordem de serviço, e também a identificação dos equipamentos que apresen-
taram defeito, incluindo o número de série, serviços executados, nome do técnico respon-
sável pelo atendimento e quaisquer outras anotações necessárias; l) Deverão ser apresen-
tados com a proposta os folders, encartes, folhetos técnicos, catálogos, manuais e/ou 
outros materiais técnicos oficiais que se façam necessários dos Equipamentos, para com-
provação das características requeridas; m) Cartas do fabricante para comprovação de 
especificações técnicas somente serão aceitas se emitidas, específica para o edital (cons-
tando o número do mesmo), para as especificações que pretende suprir pela falta da docu-
mentação solicitada no item anterior. Serão desconsideradas cartas de comprovação gené-
ricas (a todos os itens do edital ou com a listagem de todos os itens); n) Em caso de 
divergência na documentação oficial e/ou em cartas de comprovação, poderá ser aberto 
prazo para diligências e esclarecimentos; o) Na confecção da proposta de preços a contra-
tada deve especificar a marca e o modelo dos equipamentos propostos bem como o mode-
lo de todos os acessórios (se necessário) para atendimento das especificações técnicas 
exigidas no edital. Na entrega dos produtos a contratante usará essas informações conti-
das na proposta a fim de atestar que os produtos e acessórios estão sendo entregues na 
integra para cumprimento do edital; p) A licitante deve comprovar que possui equipe técnica 
com capacitação para atendimento dos modelos de equipamentos cotados, mediante apre-
sentação de carta nominal constando o número do edital emitido pelo fabricante dos Equi-
pamentos para pelo menos 01 (um) funcionário ou sócio da empresa. A comprovação do 
vínculo do funcionário deve ser feita por meio de cópia da Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS), por meio da indicação de sócios da Pessoa Jurídica ou através de con-
trato com profissional autônomo. Essa comprovação e a carta do fabricante devem ser 
entregues juntamente com a proposta; q) Comprovação de aptidão, mediante a apresenta-
ção de no mínimo uma certidão ou atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando a locação de equipamentos de impres-
são (multifuncionais). O(s) atestado(s) deve(m) comprovar o bom desempenho das ativida-
des, bem como conter os seguintes dados do emitente, Nome, Cargo e telefone comercial 
da pessoa que assinou o documento; r) Os insumos (toners, cilindros, reveladores, fusores 
e todas as peças dos equipamentos) deverão ser entregues à medida que forem sendo 
solicitadas ou consumidas não havendo limite do uso por parte da contratante; s) A Contra-
tada deverá manter no estoque local da Contratante pelo menos um suprimento adicional 
para cada equipamento instalado do contrato; t) A Contratada deverá entregar os equipa-
mentos ativados e instalados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 
contrato e emissão da ordem de serviço; u) A proposta e lances já deverão incluir todos os 
custos necessários para fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impos-
tos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado

 Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Mais informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamen-
to de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no 
horário das 10:00h às 16:00 h, ou ainda pelo fone (042) 3220-1018 ou no site www.pontagrossa.
pr.gov.br.

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2021.
EDUARDO MARQUES

Secretário Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

RAT I F I CAÇÃO DE  DISPENSA DE  L I CI T AÇÃO Nº  98 / 2021

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 16/09/2021       PROTOCOLO: 60553 / 2021 PROCESSO: 362

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: LILIAN SUSANA DELOSKI COLONEZE PELOGA

Endereço: CORONEL ALCEBÍADES DE MIRANDA, 416

Bairro: BOA VISTA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 84.073-000

CPF: 025.089.859-45  RG: 

Telefone: 4232272161

OBJETO

Solicito locação do imóvel acima para funcionamento da Loja Mercado da Família Parque

JUSTIFICATIVA

o mercado já está instalado no local com toda a estrutura em funcionamento;

O local oferece as condições adequadas para o funcionamento do Mercado da Família, inclusive com rede de internet, telefone, 

computadores, check out;

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0600423692013220593390360000 18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  104588  12.00LOCAÇÃO DE IMOVEL  4.475,92  53.711,04 MS

Total:  53.711,04 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

EMBASAMENTO LEGAL

BRUNO CÉSAR COSTA PINTO

SECRETÁRIO M. DE AGRICULTURA P. E ABASTECIMENTO

Pág. 1/1www.elotech.com.br

R e t i f i c a ç ã o  d a  R a t i f i c a ç ã o  d e  INEXIGIBILIDADE  40/2021 
C Ç Ã    /  

Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 02/09/2021       PROTOCOLO: 61582 / 2021 PROCESSO: 337 
CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 

Endereço: DOUTOR ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO, 1601 
Bairro: JARDIM CRUZEIRO DO SUL   Cidade: SÃO CARLOS - SP CEP:  

CNPJ: 59.598.946/0001-44  Insc. Estadual: 637020650110 

Telefone:  
OBJETO 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para a manutenção corretiva e preventiva do equipamento de 
hidrojateamento utilizado nos serviços de desobstrução de redes de drenagem superficial do Município. 

JUSTIFICATIVA 
ART. 25 DA LEI 8.666/93 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0700215452008820623390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0700215452008820623390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lote V. Unitário V. Total 

 1   1   107310   6.00 DISCO  40,11   240,66  PÇ 
 1   2   113935   1.00 ALOJAMENTO MOLA  372,91   372,91  PÇ 
 1   3   110110   1.00 ANEL DE VEDAÇAO  2,67   2,67  PÇ 
 1   4   103434   1.00 MOLA  13,33   13,33  UND 
 1   5   103490   1.00 ANEL  20,68   20,68  UND 
 1   6   105655   3.00 EMBOLO  713,77   2.141,31  UND 
 1   7   107519   3.00 GAXETA  399,75   1.199,25  PÇ 
 1   8   103434   1.00 MOLA  26,65   26,65  UND 
 1   9   101913   25.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA  137,81   3.445,25  HRS 
 1   10   118872   1.00 IPI  187,75   187,75  UND 

Total:  7.650,46  

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

EDUARDO MARQUES 

Pág. 1/1 www.elotech.com.br 
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______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico nº 203/2021.
 O Município de Ponta Grossa-PR realizará às 13h00m do dia 30 de setembro de 2021, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para aquisição de equipamentos de informática e telefonia para a Secretaria Municipal da Fa-
zenda. Valor Máximo: R$ 7.328,36 (sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis 
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2021
CLAUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal da Fazenda
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico para RP nº 204/2021.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 01 de outubro de 2021, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica, 
para Aquisição eventual, através de registro de preços, de cimento. Valor Máximo: R$ 167.160,00 
(cento e sessenta e sete mil, cento e sessenta reais). Mais informações, bem como a integra 
do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário 
das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 ramal 1006 ou 
ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2021
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 249/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VETOR AUTOMOVEIS LTDA
OBJETO: aquisição de 02 veículos automotor de passageiros com 05 (cinco) portas, para atender 
os programas “ISS PREMIADO" e “IPTU PREMIADO” para uso da  Secretaria Municipal da Fa-
zenda de Ponta Grossa 
VALOR: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 174/2021
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
DE FORNECIMENTO Nº 043/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLAUDIR GOMES    
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 06.003.18.542.0093.2.056/3.3.90.30. ”

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
15ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e 
vinte um, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno 
Taques, 445, Centro, e via on-line através da plataforma Skype, presentes os Conselheiros Titula-
res: Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Charles Renan Pinto Auré-
lio, Inês Chuy, Regina Rosa Pedrozo Rosa, Ana Ligia Bragueto, Adriane do Rocio Lopes, Isabela 
Sens Fadel Gobbo, José Timoteo Vasconcellos Sobrinho e Maria Albertina de Miranda Soares. 
Conselheiros Suplentes: Carolina Moreira Justo, Rosangela Rigoni e Adriana Mara Souza da Silva. 
A Presidente interina Adriane do Rocio Lopes abre à reunião às 18 horas e 30 minutos saudando 
todos os presentes. Faz a leitura da Pauta: 1. Leitura e Aprovação da ata: 14ª Ata.  2. Relatos 
Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do dia. 4.1. Apreciação da Lista de bens 
a serem adquiridos conforme resolução Estadual de Incentivo Financeiro. 1. Leitura e Apro-
vação da 14ª Ata: A presidente Interina Adriane do Rocio Lopes coloca para votação, apro-
vada por 13 (treze) votos favoráveis a 14ª Ata. 2. Relatos Gerais das Comissões. A coordena-
dora Ana Ligia Bragueto da Comissão de Saúde Mental lê a memoria da 7ª Memória da Reunião 
da Comissão de Saúde Mental do CMS – Aos vinte e sete dias de agosto de dois mil e vinte e um, 
às dezesseis horas, na sala de reuniões virtual pela ferramenta SKYPE. Presentes os Conselhei-
ros Titulares: Adriane Lopes, representante da Associação das Mulheres dos Campos Gerais e 
Presidente interina do CMS, Mayara Vitorino Gevert, representante do Conselho Regional de 
Odontologia, Charles, Representante do Sindicato dos hospitais; Ana Ligia Bragueto Costa, repre-
sentante do Conselho Regional de Psicologia; e Convidados: Robson Xavier, Diretor da 3ª Regio-

nal de Saúde, Fernanda Silvério, promotora de justiça da saúde pública de Ponta Grossa, Luciana 
Quirino, coordenadora da saúde mental na 3ª Regional, Elaine Peclat Bastos, gerente de saúde 
mental do município e Lara Floriano, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A 
coordenadora da comissão abre à reunião às 18h00min; saudando todos os presentes, realizando 
as devidas apresentações dos participantes da reunião e fazendo um breve resumo das reuniões 
passadas. Pautas: 1. Discutir sobre a saúde mental na região de Ponta Grossa e nos Campos 
Gerais: A discussão iniciou-se a partir do questionamento da coordenadora Ana Ligia sobre como 
poderíamos agir em conjunto para fortalecimento da rede de Saúde Mental. Conforme o Ministério 
Público, não se pode ampliar mais leitos (já está acima do permitido). A atenção básica é o que 
necessita de maior foco, uma atuação mais intensiva, para assim, evitar casos de internações 
realizando um acompanhamento mais eficiente dos pacientes. Em relação à manifestação do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, a atenção primária vem desenvolvendo projetos com instituições de ensi-
no (convênios) para ampliar grupos de acesso – 3 instituições de ensino em psicologia (estágio), 
com objetivo de atender a demanda e evitar a evolução de casos. Em setembro iniciará esse pro-
jeto. O fortalecimento do ambulatório de saúde mental também foi mencionado, com outras cate-
gorias profissionais e práticas integrativas de saúde. O Credenciamento médico-psiquiátrico sendo 
refeito, porém com procura baixa de profissionais (sendo que o número já é reduzido), para reso-
lução desses agrave será revisto a questão de valores. Os representantes da 3ª regional salienta-
ram a carência de profissionais, tanto qualitativamente como quantitativamente e reforçaram as 
estratégias que poderiam ser adotadas ou estão sendo presentes no momento, à exemplo: aproxi-
mação maior entre os profissionais da saúde nas unidades de saúde - matriciamento; capacitação 
de profissionais para melhora da estratificação de risco sobre saúde mental, qualificando as equi-
pes; apoio aos consórcios para encaminhamento de pacientes (ainda não foi realizada a pactua-
ção); consultas especializadas. Frisaram a importância de qualificar e potencializar o trabalho da 
atenção primária como preocupação, fortalecendo os serviços de maneira geral. 2. Conclusão: Foi 
estabelecida uma proposta, um compromisso com o Ministério Público (termo de ajustamento de 
conduta), a fim de que as questões levantadas (fortalecimento dos serviços, atendimento da de-
manda, maior número e qualificação dos profissionais, como responsabilidade do município e do 
estado) sejam implementadas, sendo assim, ampliando o acesso da população a rede da saúde 
mental. Foi ressaltada a existência do Plano Municipal de Saúde do Município que consta ações 
voltadas a rede de saúde mental já existentes e a questão orçamentária do município, devendo ser 
realizada sua análise prévia. Por fim, uma nova reunião foi agendada para a construção desse 
termo de ajustamento de conduta com todos os pontos pertinentes, baseado no Plano Municipal 
de Saúde do Município. A reunião ficou agendada para os vinte e sete dias de setembro de 2021. 
A reunião foi encerrada às 19h10min. A coordenadora Isabela da Comissão de Orçamento, Progra-
ma e Projetos lê a memoria da reunião do dia 30/08/2021. Participantes: Renata, Isabela, Regina 
e Maria Aparecida. Convidados: Alexandra Luise Lopes. Horário de início: 18h37. Horário de térmi-
no: 19h30. Pauta: Resolução SESA nº 716/2021, para o município de Ponta Grossa - Ambulância 
Simples Remoção – R$ 170.000,00 e Ambulância Avançada – R$ 237.000,00. Isabela coloca para 
os conselheiros presentes se há dúvidas sobre a resolução. Não houve questionamentos sendo a 
indicação da comissão para a aprovação. Solicitado que seja enviado via e-mail a resolução. 
RDQA do 1º Quadrimestre; iniciado o SEI 59555/2021 pela Fundação Municipal com os pontos 
levantados na reunião da comissão na data de 16/08/2021, onde foram respondidos pelas gerên-
cias respectivas. Ainda surgem algumas dúvidas conforme abaixo: sobre o parecer do Jean (p. 5 e 
6): impossibilidade da parceria com o Núcleo Regional de Educação para falar de atividades de 
prevenção com adolescentes sobre ISTs, violência e gestação. É preciso correr atrás dessa infor-
mação, pois estamos indo para 2 meses sem resposta sobre essa parceria, que pode ser um 
ponto nefrálgico para enfrentar os altos casos de sífilis no município.  Poucas medidas tomadas no 
primeiro quadrimestre, apesar de aumento no número de capacitações e reuniões nos quadrimes-
tres seguintes. Sobre o parecer da Elaine (p. 7): do orçamento, a preocupação maior era sobre a 
queda de recursos provenientes de repasses da união e do estado, ponto que não ficou esclareci-
do até por falha da comissão. Alexandra explica que teve um aumento do orçamento ano passado 
devido o covid e esse ano tivemos o orçamento normal de repasse sem previsão ou incremento 
pelo Ministério da Saúde. Sobre o parecer da Caroliny (p. 10): afinal, quais medidas têm sido toma-
das para reduzir os casos de óbitos maternos? A pandemia ajuda a justificar, mas sabemos que os 
números preocupam há algum tempo. Sobre o parecer da Alessandra (p. 14, 27 e 28): todos os 
pacientes que precisaram de tomografia tiveram que ter acesso a este serviço via Santa Casa e 
HU? Não temos aparelho de tomografia na rede municipal (HMAP UPA Santana, etc..). De janeiro 
a março, nossos aparelhos de tomografia ficaram parados? Renata e Alexandra esclarecem que 
quando do não funcionamento do tomógrafo foi suprido pelo contrato de credenciamento o qual é 
com a Santa Casa. E alguns exames realizados pelo HU. Ressaltam que as UPAS não possuem 
tomógrafo e sim raio-x. Solicitado atualização dos indicadores produção. Sobre o parecer do José 
e da Celia (p. 29): apesar de se observar que há certo cumprimento das metas, quão prejudicial é 
a não coleta de amostras em janeiro? Pois sempre a universidade tende a fechar nesse mês. E 
mais, neste ano, quão prejudicial foi passar 3 meses se coletas?  Sobre o parecer da Priscila (p. 
32): na meta 76, faltou o percentual, e entendo a dificuldade em obtê-lo. Mas sem ele, não tem 
como avaliar a meta. Sendo assim, solicito a resolução dessa situação para o próximo RDQA. 
Alexandra justifica que foi uma meta elaborada errada, que não há como fazer uma medida, um 
quantitativo. Alexandra relembra que já foi explicado em pleno esta meta que foi elaborada de 
forma errônea. Sobre o parecer da Maria Aparecida (p. 34): a prefeitura colaborou com o atraso 
nos empenhos? Cida coloca que foram atrasos das empresas e não na emissão do empenho pela 
Fundação Municipal de Saúde. Problema grave sobre a impossibilidade de contratação de farma-
cêuticos, o que impede o cumprimento de duas metas. Quando falta medicamentos assim, qual é 
a opção? Qual é o principal público que ficou desassistido por esses medicamentos? Cida escla-
rece que são medicamentos da atenção básica e um deles e carbonato de lítio que não há medi-
cação para substituição, o qual é utilizado na saúde mental. Os demais medicamentos foram subs-
tituídos por outros. Cida ressalta que ainda há instabilidade no mercado. Isabela solicita que seja 
enviado o parecer dos fiscais do contrato da HYGEA conforme reunião do pleno do dia 17/08/2021. 
3. Informes Gerais. A Presidente interina Adriane do Rocio Lopes, informa, em referencia ao caso 
do senhor Luiz Carlos Gorchinski, o qual solicitou via ouvidoria, solicitando algumas adequações, 
dos documentos que foi respondido para ele, à data e assinatura já foi feito essas correções, ele 
pediu que fosse feito a leitura no pleno, informa ainda que foi encaminhado por e-mail para os 
conselheiros para conhecimento, esse documento já tramitou no pleno por 3(três) vezes já esgotou 
as vias administrativa trata se de pauta vencida neste conselho. 4. Ordem do dia. 4.1. Apreciação 
da Lista de bens a serem adquiridos conforme resolução Estadual de Incentivo Financeiro. 
A Presidente interina Adriane do Rocio Lopes, coloca em votação a matéria do 4.1. Aprovado 
por 12(doze) votos e 1(uma) abstenção a reunião encerrou as dezenove horas e cinco minutos.
______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 16 de setembro de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

78059 ESPOLIO DE ALTAIR FERREIRA DO AMARAL – 
EUNICE APARECIDA FERREIRA DO AMARAL 2100327/2019

112028 ESPOLIO DE MARIA FERREIRA DE SOUZ -PEDRO 
PAULINE DE SOUZA NETO 2630292/2019

126768 MOACIR JOSE DE LUCENA 1350096/2018
62131 MARLI SOARES 460248/2018
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15 
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL, 
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
 Procuradoria Geral do Município, em 16 de setembro de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
86053 NIVALDO MAZZARI 2130177/2018

126768 MOACIR JOSE DE LUCENA 1350096/2018
132707 ALFREDO FERNANDES CORREIA FILHO 30327/2018
58959 VANESSA APARECIDA DE SOUZA 430063/2018
84038 ARIANE LUIZ ALVES 2400049/2018

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

INTIMAÇÃO PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS
 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente nos processos administrativos de seu interesse a seguir relacionados no prazo de 
10 dias a contar da publicação, sob pena de serem considerados INTIMADOS por meio deste 
EDITAL, presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite dos processos.
 Procuradoria Geral do Município, em 16 de Setembro de 2021.

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
Procurador Municipal
SAULO FAVORETTO

Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
PROCESSO/EXERCÍCIO NOME

850102/2019 MARIA LUCIA MISIAK WALCHAKI
1689113/2020 GISELE CRISTINA STRACK
1689378/2020 KEILA ELISANGELA MARTINS
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Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da 
Lei Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa 
e pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15 
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL, 
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo.
 Procuradoria Geral do Município, em 16 de setembro 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

473728 ESPÓLIO DE PAULINO CARNEIRO DOS 
SANTOS - ZIGOMAR CORREA DA SILVA SEI07293/2018

______________________________________________________________________________
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 16 de Setembro de 2021.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. do Contribuinte Nome Protocolo
220398 M. L. A. DO NASCIMENTO & CIA LTDA 3330114/2019
203403 IMOBILIARIA NACIONAL 7 LTDA 1460033/2017
201503 A.L.S.S. CONSTRUÇÕES E PINTURAS EIRELI 3050227/2019
63876 ESPÓLIO DE IVANOR GARCIA

______________________________________________________________________________
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C U LT U R A

Aviso de Licitação - FMC
Pregão, na forma eletrônica nº 11/2021 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 01 de outubro de 2021, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), Pregão, na forma eletrônica 
para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de RESTAURANTE (almo-
ço e jantar), atendendo as necessidades da Fundação Municipal de Cultura. Valor Máximo: R$ 
44.000,00(quarenta e quatro mil reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1006 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2021
Fundação Municipal de Cultura

ALBERTO S. PORTUGAL
______________________________________________________________________________

 

R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  20 / 2021 

Exercício: 2021 

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA 
Estado do PARANA 

DATA: 16/09/2021       PROTOCOLO: 65396 / 2021 PROCESSO: 45 
CONTRATANTE 

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: FETZER CENTRO DE DANCA LTDA 

Endereço: ATILIO BORIO, 1531 
Bairro: ALTO DA XV   Cidade: CURITIBA - PR CEP: 84.040-060 

CNPJ: 09.082.189/0001-83  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Contratação dos serviços especializados de apresentação artística e realização de Oficina Técnica, durante o Evento SETEMBRO EM 
DANÇA 

JUSTIFICATIVA 
nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei n. 8.666/93 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

1900213392008321813390390000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   117150   1.00 Contratação dos serviços especializados de apresentação 

artística e realização de Oficina Técnica - FETZER CENTRO 
DE DANÇA LTDA - ELIANE FETZER - DIAS 19 E 24 DE 
SETEMBRO DE 2021 - TOTALIZANDO 2 (DUAS) HORAS 
DE OFICINA TÉCNICA E 1H30 (UMA HORA E TRINTA 
MINUTOS) DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA 

 6.400,00   6.400,00  SVÇ 

Total:  6.400,00  

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme Parecer Jurídico n.1824/2021. 
EMBASAMENTO LEGAL 

ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL 
Presidente da Fundação Municipal de Cultura 
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RESULTADO DO PREGÃO 90/2021
Pregão nº 90/2021 – Processo nº 157/2021 – para Aquisição de Material Médico-LUVAS reali-
zado em 17/08/2021.
FORNECEDOR: JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
34.027.398/0001-71
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unitário Valor Total 

1 1

Luva procedimento descartá-
vel. Confeccionada em LÁTEX 
NATURAL, para procedimen-
tos não cirúrgicos TAMANHO 
G NÃO ESTÉRIL ambidestras, 
uso único, flexível, dotada de 
punho ajustável, provido de 
reforço tipo virola conforme 
a NBR 13.392/95.  Deverá 
apresentar perfeita adaptação 
ao formato anatômico da mão 
e ajuste ao antebraço. Com 
boa elasticidade e resistência, 
não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo 
dispenser box.  Caixa com 100 
unidades (50 pares).  
APRESENTAR AMOSTRA. 

DESCARPA-
CK CX CX 3000 22,0000 66.000,0000

2 1

Luva procedimento descartá-
vel. Confeccionada em LÁTEX 
NATURAL, para procedimen-
tos não cirúrgicos TAMANHO 
M NÃO ESTÉRIL ambidestras, 
uso único, flexível, dotada de 
punho ajustável, provido de 
reforço tipo virola conforme a 
NBR 13.392/95. Deverá apre-
sentar perfeita adaptação ao 
formato anatômico da mão 
e ajuste ao antebraço. Com 
boa elasticidade e resistência, 
não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo 
dispenser box. Caixa com 100 
unidades (50 pares).  
APRESENTAR AMOSTRA. 

DESCARPA-
CK CX CX 5250 22,0000 115.500,0000
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3 1

Luva procedimento descartá-
vel. Confeccionada em LÁTEX 
NATURAL, para procedimen-
tos não cirúrgicos TAMANHO 
P,  NÃO ESTÉRIL ambidestras 
, uso único, flexível, dotada 
de punho ajustável, provido 
de reforço tipo virola confor-
me a NBR 13.392/95. Deverá 
apresentar perfeita adaptação 
ao formato anatômico da mão 
e ajuste ao antebraço. Com 
boa elasticidade e resistência, 
não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo 
dispenser box. Caixa com 100 
unidades (50 pares).  
APRESENTAR AMOSTRA. 

DESCARPA-
CK CX CX 10500 21,8900 229.845,0000

4 1

Luva procedimento descartá-
vel. Confeccionada em LÁTEX 
NATURAL, para procedimen-
tos não cirúrgicos TAMANHO 
PP NÃO ESTÉRIL, ambides-
tras , uso único, flexível, dota-
da de punho ajustável, provido 
de reforço tipo virola conforme 
a NBR 13.392/95. Deverá 
apresentar perfeita adaptação 
ao formato anatômico da mão 
e ajuste ao antebraço. Com 
boa elasticidade e resistência, 
não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo 
dispenser box. Caixa com 100 
unidades (50 pares). 
APRESENTAR AMOSTRA. 

DESCARPA-
CK CX CX 1500 22,0000 33.000,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 444.345,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e qua-
renta e cinco reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 444.345,00 (quatrocentos e quarenta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais)

Ponta Grossa-PR, 16 de setembro de 2021
Beatrice Farias

Pregoeira
______________________________________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DANIEL MANJABOSCO, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 16/09/2021, às 10:42,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 1613881 e o código CRC
7BEE0DB0.
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CONTRATO Nº 052/2021

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALFATEC RADIOLOGIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de Emissão de laudos de raio-x computadorizado (com forneci-
mento de software para a visualização da imagem em tempo real.
VALOR: R$ 173.800,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos reais)
PRAZO: 90 (noventa) dias 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa nº 45/2021

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

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 15/2021 
Exercício: 2021 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 16/09/2021       PROTOCOLO: 45347 / 2021 PROCESSO: 70 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A 

Endereço: ANITA GARIBALDI, 861 
Bairro: ORFÃS   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:  

CNPJ: 80.227.796/0001-59  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA, DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. 
JUSTIFICATIVA 

ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONFORME DECRETO FEDERAL 7.053/2009. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700408244004723403390330000 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
ITEM(S) 

Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 
 1   1   116168   1.00 (FAS) PASSAGENS INTERMUNICIPAIS - LINHA 

METROPOLITANA 
 70.000,00   70.000,00  SRÇ 

Total:  70.000,00  

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Fundação de Assistência Social 
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ERRATA 

 A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa torna público a RETIFICAÇÃO DO 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL nº 11/2021- CÓPIA ANEXA ao Contrato nº 22/2021.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA:  PAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA. - CNPJ: 20.509.544/0001-90
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO - ITEM 9
Onde se lê: A prestação dos serviços corresponderá a jornada de: 20 serventes: 40 horas sema-
nais – 08 horas diárias; 13 serventes: 30 horas semanais – 06 horas diárias;
Leia-se: A prestação dos serviços corresponderá a jornada de: 11 serventes: 40 horas semanais – 
08 horas diárias; 13 serventes: 30 horas semanais – 06 horas diárias;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.183 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 20216

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
25/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
PONTA GROSSA E A EMPRESA ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA TDA
CNPJ 84.968.874/0001-27
Primeiro aditivo ao contrato de prestação de serviços número 25/2020, que tem como objeto a 
prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão corporativa, ou seja, impressão, 
digitalização e reprodução de cópias, com fornecimento de equipamentos, peças, suprimentos e 
consumíveis (exceto papel), manutenção preventiva e corretiva, nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2020, firmado entre as partes 
acima nominadas, em conformidade ao SEI nº 46408/2021, parecer jurídico nº 1813/2021, que se 
faz na forma abaixo: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- VIGÊNCIA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, alu-
dido na cláusula terceira do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 08/10/2021 a 
07/10/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR CONTRATUAL: Em razão da prorrogação da vigência fica acres-
cido o valor contratual, constante na cláusula quarta do instrumento originário em R$ 138.000,00 
(cento e trinta e oito mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA- COMPOSIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: Face o acréscimo do valor 
constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato é R$ 276.000,00 (duzen-
tos e setenta e seis mil reais).
Parágrafo único -Dotação orçamentária: DPSE: 27.004.08.244.0047.1375 -CR 259 Fonte 887; 
DPSB: 27.004.08.244.0047.2339- CR 150 Fonte 833.
______________________________________________________________________________

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 16/2021 
Exercício: 2021 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
Estado do PARANA 

DATA: 16/09/2021       PROTOCOLO: 58674 / 2021 PROCESSO: 71 
CONTRATANTE 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Endereço: MOFARREJ, 908 
Bairro: VILA LEOPOLDINA   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP:  

CNPJ: 09.095.664/0001-56  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Serviços especializados de manutenção corretiva e troca de peças dos relógios pontos biométricos. 
JUSTIFICATIVA 

Contratação direta em razão da fornecedora ser a empresa que detém os direitos de exclusividade da marca DIMEP 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

2700408244004723393390300000 833 MATERIAL DE CONSUMO 
2700408244004723393390390000 833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   118868   10.00 (FAS) FONTE PPII  237,00   2.370,00  UN 
 1   2   112306   5.00 (FAS) LACRE  40,00   200,00  UN 
 1   3   112307   9.00 (FAS) BATERIA NOBREAK  275,00   2.475,00  UN 
 1   4   118869   6.00 (FAS) FONTE NOBREAK  244,00   1.464,00  UN 
 1   5   112304   5.00 (FAS) PLACA PPII  1.800,00   9.000,00  UN 
 1   6   112303   1.00 (FAS) VISITA TÉCNICA  300,00   300,00  SV 
 1   7   118870   3.00 (FAS) HORA TÉCNICA  284,00   852,00  SRÇ 

Total:  16.661,00  

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993. 
EMBASAMENTO LEGAL 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA 
Presidente da Assistência Social de Ponta Grossa  
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A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA/BILHETAGEM ELETRÔNICA METROPO-
LITANA PARA FUNCIONÁRIA DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE.
JUSTIFICATIVA: a passagem constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador, 
para o deslocamento entre sua residência e local de trabalho, e vice-versa. Considerando a ne-
cessidade de deslocamento da servidora Debora Fujitani Chagas, que reside em Carambeí, faz-se 
necessário a linha Castro - Ponta Grossa para vir, e Ponta Grossa - Carambeí para retorno. 
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CNPJ 
005.073.426/0001-99).
CONTRATADA: VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA (CNPJ 76.803.766/0001-76).
DETALHAMENTO DO OBJETO: refere-se a passagem rodoviária/bilhetagem eletrônica e taxa 
de embarque.
VALORES x QUANTIDADE: Castro-Ponta Grossa: R$ 5,80 x 315. Ponta Grossa-Carambeí: R$ 
6,28 x 315.
VALOR TOTAL: R$ 3.805,20 (três mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos).
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.  FISCAL: Maria Eugenia Mann Pacheco.
PRAZO DE PAGAMENTO: pelas quantidades efetivamente adquiridas, no prazo de 10 dias.
FUNDAMENTO: Artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 58.882/2021. PARECER: nº 103/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.004.15.451.0088.2219 - Manut. Ativid. Depto. Transp.   33.90.33 
Passag. Desp. Loco  R 69 Sub 0500 Fonte 1001 - R$ 3.805,20

ROMUALDO CAMARGO/Presidente da AMTT
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