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ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO

DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 400.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 64981/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado ao
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

24.000.00.000.0000.0.000.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.001.00.000.0000.0.000.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.001.10.122.0235.2.272.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
SAÚDE
00303 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
150.000,00
TRABALHISTAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB
FIXO
494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 120.000,00
PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS

- CÂMARA MUNICIPAL...........................................................................14

19 - 3.1.90.94.00.00
24.001.10.301.0055.2.273.

LEIS

98 - 3.3.90.39.00.00
24.001.28.846.0000.0.011.
355 - 3.1.90.91.00.00

L E I

Nº

14.326, de 08/08/2022

Institui a Semana de Conscientização sobre
a Síndrome de Burnout, no âmbito do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 13/07/2022, a partir do Projeto de
Lei nº 127/2022, de autoria do Vereador José Carlos S. Raad – Dr. Zeca, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L E I

Art.1°- Fica instituída, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Semana de Conscientização
sobre a Síndrome de Burnout, a ser realizada, anualmente, no período compreendido entre
os dias 19 e 24 de setembro.
Art.2°- São objetivos da Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Burnout:
I - promoção de palestras nas escolas e universidades, bem como a realização de eventos
e atividades educativas, com foco na conscientização dos alunos, professores e da comunidade em geral sobre a Síndrome de Burnout;
II - veiculação de campanhas em mídias sociais, sites, banners, folders e outros materiais
ilustrativos, de forma a disponibilizar informações à população sobre os malefícios psicológicos e físicos da síndrome e o benefício do tratamento seguro e eficaz.
Parágrafo único - As atividades descritas neste artigo poderão ser realizadas, de forma facultativa, pela sociedade civil, bem como em parceria entre poder público e iniciativa privada.
Art.3º- A Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Burnout passa a integrar o calendário
oficial de eventos do Município de Ponta Grossa.
Art.4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de agosto de 2022.
DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

DECRETOS
DECRETO

N° 2 0. 6 9 7, de 15/08/2022

Decreta Luto Oficial em todo o território do Município de Ponta Grossa em virtude do falecimento
do Professor Carlos Eduardo Malaquias, ‘o China’.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso IX da Lei Orgânica Municipal, considerando o contido no
protocolo SEI67044/2022.

DECRETA

Art.1°. Fica declarado luto oficial em todo o território do Município de Ponta Grossa, pelo período
de 03 (três) dias, a partir desta data, em virtude do falecimento da Ilustríssimo Professor
CARLOS EDUARDO MALAQUIAS, carinhosamente conhecido como “o China”.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de agosto de 2022

Nº 2 0. 6 8 1, de 08/08/2022

Art. 2º.

24.000.00.000.0000.0.000.
24.001.00.000.0000.0.000.
24.001.10.301.0055.1.240.
41 - 4.4.90.51.00.00
24.001.10.302.0051.2.277.
146 - 3.3.90.39.00.00
24.001.10.303.0064.2.289.
286 - 3.3.90.32.00.00

Art. 3º.

00303 SENTENÇAS JUDICIAIS

130.000,00

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF
00303
OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS
00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 130.000,00
PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
494
120.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos á
08/08/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 08 de agosto de 2022.
DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

D E C R E T O N° 2 0. 6 9 2, de 11/08/2022
Abre um crédito adicional suplementar no valor
de R$ 391.528,50.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de
suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43,
parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei
Municipal nº 14.147 de 27 de dezembro de 2021, e tendo em vista o protocolo n° 64523/2022,

DECRETA
Art. 1º.

Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 14.147 de 27
de dezembro de 2021, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 391.528,50
(trezentos e noventa e um mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), assim
discriminado:

2100 – Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
21001 – Departamento Administrativo e Financeiro
0812200102.212 – Manutenção das Atividades da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
3390.32.00.0000 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita – Rec. 1 –
R$
391.528,50
Cr 12
Art. 2º.

Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em
iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o
disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

0500 – Secretaria Municipal da Fazenda
05003 – Departamento Financeiro
2884600000.005 – Manutenção do Pagamento das Sentenças Judiciais
3390.91.00.0000 – Sentença Judiciais – Rec. 1000 – Cr. 226

R$

391.528,50

21001 – Departamento Administrativo e Financeiro
0812200102.212 – Manutenção das Atividades da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
3390.32.00.0000 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita – Rec. 1 –
R$
391.528,50
Cr 12
Art. 2º.
2

Para
dar cobertura
ao créditoDE
aberto
na forma
do artigo anterior, serão canceladas em
ATOS
DO MUNICÍPIO
PONTA
GROSSA
iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente conformidade com o
disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964.

0500 – Secretaria Municipal da Fazenda
05003 – Departamento Financeiro
2884600000.005 – Manutenção do Pagamento das Sentenças Judiciais
3390.91.00.0000 – Sentença Judiciais – Rec. 1000 – Cr. 226
Art. 3º.

R$

391.528,50

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
11/08/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de agosto de 2022.
DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

DECRETO

Nº 2 0. 6 9 1, de 11/08/2022
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 2.020.080,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 66283/2022,

DECRETA

TRABALHISTAS
SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
06.002.00.000.0000.0.000.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E
PECUÁRIA
06.002.20.334.0105.2.043.
MANUTENÇÃO
DAS TERÇA-FEIRA,
ATIVIDADES DA PATRULHA
AGRÍCOLA
EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA
GROSSA,
16 DE AGOSTO
DE 2022
MECANIZADA
285 - 3.3.90.30.00.00
01000 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.

07.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

07.002.26.782.0194.1.060.

11.000.00.000.0000.0.000.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.500,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

11.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE TURISMO

11.002.23.695.0257.2.122.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ÁREAS NATURAIS

434 - 4.4.90.39.00.00

863 - 3.3.90.36.00.00
12.000.00.000.0000.0.000.

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.001.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

12.001.27.122.0010.2.137.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SMESP
01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

931 - 3.3.90.93.00.00
22.000.00.000.0000.0.000.
22.001.00.000.0000.0.000.
22.001.06.122.0010.2.249.
1428 - 3.3.90.39.00.00

Art. 1º.

Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 2.020.080,00 (dois milhões e vinte mil e oitenta
reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

05.000.00.000.0000.0.000.
05.003.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

05.003.04.123.0020.2.031.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO
00507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 70,00
PESSOA JURÍDICA
950 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10,00
PESSOA JURÍDICA
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DA PROLAR
400.000,00
01000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE
CAPITAL DE EMPRESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO OPERACIONAL
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
00507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 800.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ASSESSORIA DE IMPRENSA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E
ASSESSORIA DE IMPRENSA
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 820.000,00
PESSOA JURÍDICA

1751 - 3.3.90.39.00.00
1752 - 3.3.90.39.00.00
05.003.04.451.0022.2.034.
216 - 4.5.90.65.00.00
07.000.00.000.0000.0.000.
07.005.00.000.0000.0.000.
07.005.15.452.0088.2.072.
488 - 3.3.90.39.00.00
14.000.00.000.0000.0.000.
14.002.00.000.0000.0.000.
14.002.24.131.0033.2.150.

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Decreto n° 20.690/2022 – Pág. 1/3
MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 3º.

23.002.15.451.0088.1.145.
1602 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o
Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

04.000.00.000.0000.0.000.
04.007.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

04.007.04.126.0026.1.036.

CRIAÇÃO DO GOVERNO INTELIGENTE - META 47.

113 - 3.3.90.40.00.00
05.000.00.000.0000.0.000.
05.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE RECEITA

05.002.04.129.0031.2.029.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
à 11/08/2022.

06.002.00.000.0000.0.000.

DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal

11.000.00.000.0000.0.000.

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município

11.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE TURISMO

11.002.23.695.0257.2.122.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ÁREAS NATURAIS

Nº 2 0. 6 9 0, de 11/08/2022
Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 182.000,00.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 14147 de
27/12/2021, e tendo em vista o protocolo n° 66283/2022,

DECRETA
Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento
Geral do Município, no valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais),
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

02.000.00.000.0000.0.000.

GOVERNO MUNICIPAL

02.001.00.000.0000.0.000.

GABINETE DO PREFEITO

02.001.04.122.0018.2.002.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PREFEITO
01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
50.000,00
TRABALHISTAS
SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E
PECUÁRIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA
MECANIZADA
01000 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00

6 - 3.1.90.94.00.00
06.000.00.000.0000.0.000.
06.002.00.000.0000.0.000.
06.002.20.334.0105.2.043.
285 - 3.3.90.30.00.00

50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
RECEITA
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 41.500,00
PESSOA JURÍDICA
SECRET. MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA E
PECUÁRIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA
MECANIZADA
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 60.000,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

______________________________________________________________________________

DECRETO

4.000,00

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA REALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.000,00
PESSOA JURÍDICA

Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do
disposto pelo artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I e II da lei 4320 de 17 de março
de 1964, será utilizado:
I. Superávit Financeiro na fonte de recurso 507 no valor de R$ 800.070,00;
II. Superávit Financeiro na fonte de recurso 1000 no valor de R$ 1.220.000,00;
III. Excesso de Arrecadação na fonte de recurso 950 no valor de R$ 10,00.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de agosto de 2022.

Art. 1º.

23.002.00.000.0000.0.000.

00509 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1052 - 3.3.90.39.00.00

Art. 2º.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO-SMCSP
01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.000,00
PESSOA JURÍDICA

22.009.15.451.0194.2.267.

23.000.00.000.0000.0.000.

1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA
PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

22.009.00.000.0000.0.000.
1553 - 3.3.90.47.00.00

6.500,00

07.000.00.000.0000.0.000.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

07.002.00.000.0000.0.000.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

07.002.26.782.0194.1.060.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO

196 - 3.3.90.39.00.00
06.000.00.000.0000.0.000.

06.002.20.334.0105.2.043.
288 - 3.3.90.39.00.00

864 - 3.3.90.39.00.00
22.000.00.000.0000.0.000.
22.001.00.000.0000.0.000.
22.001.06.122.0010.1.210.

01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.500,00
PESSOA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA
PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

22.009.00.000.0000.0.000.

APOIO A ESTRUTURAÇÃO, REAPARELHAMENTO E
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA DA
SMCSP
01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
20.000,00
PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

22.009.15.451.0194.2.267.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA VIÁRIO

1419 - 4.4.90.52.00.00

1547 - 3.3.90.36.00.00

00509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

4.000,00
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Art. 3º.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
á 11/08/2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de agosto de 2022.
DANIEL ANDERSON FRACCARO
Prefeito Municipal
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
Procurador Geral do Município
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
15/08/2022 14:32

SEI/PMPG - 2479599 - Parecer

contraponto ao que foi informado, o sistema ofertado pela empresa SINTRES, atende
sim à todas as FUNCIONALIDADES exigidas no Edital e em seus anexos. Para tanto
é imperioso destacar, o real entendimento do que se é pedido no edital. Segundo o
dicionários; Michaelis e de Oxford, temos as seguintes definições:

L I C I TA Ç Õ E S

1. Funcionalidade:
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº189/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 02 DE SETEMBRO DE 2022, através
da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica n. 189/2022, para
Pregão Aquisição de 1 (uma) motocicleta, para atender o programa “IPTU PREMIADO” ART. 133 - B, da
Lei 13.256/2018 e ART. 08 da lei 13.256/2018 (regulamento), para o ano de 2022. Valor Máximo R$
17.840,70 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos). Dotação orçamentaria
05.001.04.129.0031.1.024.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Mais
informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras
e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 –
RAMAL:1003 ou ainda através do link www.pontagrossa.pr.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.
Ponta Grossa,15 de agosto de 2022.
CLAUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal da Fazenda

______________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº190/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 06 DE SETEMBRO 2022, através da
Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica n. 190/2022, para Pregão
aquisição de impressoras, para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Valor Máximo R$
33.816,66 (trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Dotação
orçamentaria 19.001.18.122.0010.1.311.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE, 19.001.18.122.0010.1.149.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE. Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo
telefone (42)3220-1000 – RAMAL:1003 ou ainda através do link www.pontagrossa.pr.gov.br PORTAL DA
TRANSPARENCIA http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.
Ponta Grossa,15 de agosto de 2022.
ANDRÉ LUIS PITELA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa/Pr
Aviso de Licitação
Pregão, na forma ELETRONICA nº192/2022
O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09H00 do dia 01 DE SETEMBRO DE 2022, através da Bolsa
de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma Eletrônica n. 192/2022, para Pregão Aquisição de
livros literários, em atendimento às unidades educacionais da Rede Pública Municipal de ensino, do nosso
Municipio. Valor Máximo R$ 842.407,58 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e
oito 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 as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42)3220-1000 –
RAMAL:1003 ou ainda através do link www.pontagrossa.pr.gov.br
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/, www.bll.org.br.
Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES
Secretária Municipal de Educação
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2. Funcional: a. Relativo a função ou ao exercício de uma função.
b. Concebido ou desenvolvido tendo em vista a utilização prática,
prescindindo, portanto...
3. Função:
a. atividade natural ou característica de um órgão, aparelho, engrenagem
etc.
b. uso a que se destina algo; utilidade, emprego, serventia.
Diante das definições trazidas, podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida, que
o sistema demonstrado, atende perfeitamente à todo o conjunto variado de
funções/funcionalidades exigidas por esta Administração.
O equipamento e o seu sistema, tem a qualidade de desempenhar correta e
completamente todas as exigências contidas no edital.
De suma importância destacar ainda, que, o que foi apresentado foi uma amostra do
sistema e da capacidade de suas funcionalidades. Em contra ponto, o que se diz não
ter sido atendido, são características de “personalização” exigidas pelo cliente, o que
vai além do que de fato a letra do edital exige.
Como ficará cristalino, o sistema possui SIM, todas as funcionalidades descritas e
exigidas pelo edital.
Com a devida vênia a manifestação de desclassificação da empresa SINTRES,
acreditasse que houve uma confusão, entre o que é funcionalidade do sistema, e o
que são exigências de personalização, as quais dependem em cada caso concreto do
cliente.
É impraticavel ter um equipamento pronto que atenda todas as exigencias de cada
cliente em cada licitação, por conseguinte, durante a “amostra” demonstramos todas
as capacidades e recursos do sistema. Sendo classificada, a empresa fará a devida
customização como adição de conteúdo e detalhes específicos para atender ao
cliente e ao edital em questão.
O sistema será entregue com todo o conteúdo e exigências de personalização
presentes no edital. Em contra ponto, não é razoável que a Administração exija em
uma amostra que o sistema já venha précarregado, com todas as personalizações
exigidas, uma vez que cada cliente define exatamente quais são suas necessidades e
exigências específicas. É impossível que uma AMOSTRA, venha pré-carregada com
as infinitas possibilidades de cenários e formas de apresentação exigidos pelos mais
diversos clientes.
Posto isso, passamos a impugnar especificamente cada item mencionado a seguir.
Houve a proposta de desclassificação, pela a alegação dos seguintes motivos:
1. item 1.2.8 do edital
1.1. Por não ter atendido ao item 1.2.8 do edital, o qual traz em seu texto o seguinte:
1.2.8. O sistema deve possuir uma biblioteca composta por no mínimo 50
(cinquenta) cenários pré-definidos para uso no treinamento simulando
situações reais do cotidiano policial. A língua utilizada para as falas dos
cenários deve ser em português. Isto é qualquer manifestações feitas
2/14

pelos “atores” que estão sendo exibidos no cenários (perguntas,
respostas, observações, etc...) devem ser em língua portuguesa. Os
cenários devem ter sido gravados no Brasil refletindo as características e
peculiaridades brasileiras. Os cenários devem estar divididos por tipo de
forma a facilitar a sua seleção.

1.2. Na manifestação, de desclassificação restou consignado o seguinte:
“1.1. Item 1.2.8 do edital —A empresa relatou que na data da
apresentação (24/06/2022) possui em seu acervo aproximadamente 30
vídeos em português, sendo que os outros são todos em língua
estrangeira e outros sem verbalização;” 1.3. Com relação a este ponto
deve ser esclarecido os seguintes fatores:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

1.3.1. O sistema possui a função nativa de “editor de cenários”, onde é permitida a
inclusão de novos cenários; a alteração e a edição dos cenários já carregados. Isso
representa que a amostra, muito embora não contivesse 50 cenários com as FALAS
em português, possui a plena capacidade de ter toda a quantidade exigida, e que
serão carregados no sistema antes da entrega.

Av. Visconde de Taunay, 950 - Bairro Ronda - CEP 84051900 - Ponta Grossa - PR - http://www.pontagrossa.pr.gov.br
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Ab initio, o Departamento Administrativo da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, em
mov. 2367072, apresentou o documento de desclassificação da participante do Edital
115/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de estande de
tiro virtual para a SMCSP:

1.3.2. Além deste ponto, restou consignado que há sim no sistema, cenários prédefinidos sem verbalização. Ou seja, estes cenários estão aptos a atender, de pronto,
as exigências, vez que, o edital exige apenas que as “falas” sejam em português. Ora,
por entendimento lógico, se não há “fala” ou se esta não se faz necessária para o
exercício, não há que se falar que em não conformidade com o edital.
1.3.3. Não bastando estes fatos, a funcionalidade de se acrescentar mais cenários,
além daqueles presentes na AMOSTRA, é presente no sistema. O que será feito,
antes da entrega, e atendendo as especificações exigidas pela Administração.
1.4. Diante do que foi levantado, resta esclarecido que o sistema possui a total
capacidade e funcionalidade de comportar os 50 cenários pré-definidos, conforme
exigido no edital.

Ao Departamento de Compras (DECOM)
Assunto: Desclassificação
Senhora Pregoeira,
Vimos, por meio deste, solicitar a desclassificação do fornecedor SINTRES
SIMULAÇAO E TREINAMENTO visto que o software da empresa não atende a
diversos itens do edital, conforme abaixo: 1.1. Item 1.2.8do edital —A empresa relatou
que na data da apresentação (24/06/2022) possui em seu acervo aproximadamente
30 vídeos em português, sendo que os outros são todos em língua estrangeira e
outros sem verbalização; 1.2. Item 1.4.14do editaI —0 Software não possui todos os
campos para preenchimento do cadastro do atirador; 1.3. Item 1.5.14do edital —0
software não faz a narração das cores automaticamente, seguida de um sinal sonoro
indicancfo o início do exercício; 1.4. Item 1.5.32do edital —0 software não possui a
introdução sonora narrada das instruções e orientações necessárias para o exercício;
1.5. Item 1.5.39—Não possui o desempenho do atirador melhor classificado;

1.5. Em contra ponto, não pode a Administração exigir em AMOSTRA, que o produto
já venha com todas as personalizações por ela exigidas, não só por ser inviável
economicamente que o fornecedor produza um material adicional o qual depende da
exigência de cada cliente, sem a certeza de uma contratação, bem como é inviável de
prever exatamente o que cada cliente solicitará. 1.6. A personalização do sistema é,
inclusive, uma de suas maiores característica de qualidade, ao permitir que ele se
adeque perfeitamente à necessidade especifica de cada cliente, refletindo fielmente
suas peculiaridades e características, e atendendo plenamente sua realidade e
necessidade.
1.7. Posto isso, não merece razão a desclassificação, diante do que foi sustentado.
Visto que: 1.7.1. Os vídeos não verbalizados, (mais de 250 cenarios) não são
contrários ao edital devendo ser aceitos. Fator que, por si só, já afastaria a
desclassificação.
1.7.2. O licitante pode, facilmente, acrescentar os vídeos “falados” em português, até
antes da entrega.

Sendo a empresa recursante apresentou, mov. 2380214:
Solicitamos de vossa senhoria especial atenção, ao presente recurso administrativo,
afim de que, a empresa SINTRES seja devidamente mantida como classificada, no
certame licitatório, referente ao pregão nº 115/2022. Para tanto, trazemos a seguir, as
razões de nosso recurso, contra o exposto e manifestado no Oficio nº
033/2022/SMCSP/DA
A empresa licitante foi classificada em 1º lugar no pregão em tela, conforme definido
em edital, no dia 24/06/2022, foi feita a apresentação da amostra do equipamento. A
exigência de apresentação das amostras se deve a parte especifica, no edital, o qual
tem caráter classificatório para o certame, e visa conforme descrito, a verificação de
que o sistema apresenta todas as funcionalidades descritas no Edital. In verbis:
5. Na demonstração o proponente deverá apresentar todas as
funcionalidades descritas no Edital.
Em posterior manifestação, através do oficio nº 033/2022/SMCSP/DA, houve a
comunicação à pregoeira, de que alguns itens do edital aparentemente não tinham
sido atendidos plenamente pelo licitante. Contudo, como ficará demonstrado, e em
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…

b. Capacidade para a execução de determinada tarefa.
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a. Qualidade do que é funcional; funcionalismo.
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1.7.3. O que se exige no edital é uma “AMOSTRA” e a comprovação da
funcionalidade, e não a personalização exigida para cada cliente.
1.8. Diante do exposto, a desclassificação com embasamento neste ponto, não
merece prosperar.
1.9. Assim, requer-se que seja mantida a empresa como devidamente qualificada no
certame.
2. Item 1.4.14 do edital.
2.1. Por não ter atendido ao item 1.4.14 do edital, o qual traz em seu texto o seguinte:
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…
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“1.4.14. Permitir o cadastramento dos atiradores que irão treinar
sistema, contando, no mínimo os seguintes dados: Nome Sexo Data
nascimento Número de matrícula Fotografia E-mail Posto/Graduação
Função Data de entrada na corporação Setor em que está alocado
corporação”
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no
de
ou
na

5.2. Sob a seguinte manifestação de desclassificação, conforme consignado: “1.5.
Item 1.5.39 - Não possui o desempenho do atirador melhor classificado;”

2.2. Sob a seguinte manifestação de desclassificação, conforme consignado:

5.3. Sobre o tema em tela, devemos salientar que o sistema ofertado é um sistema de
treinamento sério e profissional, utilizado pelas mais diversas forças de segurança
espalhadas pelo mundo, o por diversas forças em território Nacional.

“1.2. Item 1.4.14 do edital - O Software não possui todos os campos para
preenchimento do cadastro do atirador;
2.3. Conforme descrito em edital, são exigidos 9 campos para preenchimento dos
dados do cadastro dos atiradores. Conforme demonstrado em amostra, o sistema
possui, sim, os campos apropriados para a identificação do cadastro do atirador.

5.4. Assim, o sistema foi desenvolvido para que o treinamento dos agentes de
segurança (policiais, militares, dentre outros), para o seu desenvolvimento,
capacitação e aperfeiçoamento; para a correta utilização das variadas formas de
treinamento, em diferentes alvos e situações. E por este motivo, não tem como
característica nativa, por padrão, a finalidade desportiva, de competição ou um
simples “joguinho” onde tem vencedores e perdedores. Ainda que possua modulo
específico que à principio pareça feito para descontração, o resultado objetivo e
alcançado é o aperfeiçoamento de tecnicas pessoais contando com mais de 70
exercicios oferecidos, onde varios deles é demonstrado um resultado no estilo
“vencedor e perdedor”

2.4. O sistema ofertado pela empresa SINTRES, vem inicialmente com 11 campos
para preenchimento, podendo ser acrescentados ainda mais campos, conforme a
necessidade do cliente. Sendo inclusive uma vantagem do sistema e relação aos
demais possíveis concorrentes.
2.5. Durante a apresentação da amostra, restou demonstrado que o sistema
apresenta 5 campos previamente definidos ao critério dos clientes, e mais 5 campos
de fácil customização, além de um campo para anotações.

5.5. Dito isto, o sistema possui sim, a contagem da pontuação de cada atirador com a
finalidade de verificação e avaliação, pelo instrutor, do alcance de aproveitamento e
de performance dos atiradores.

2.6. Como salientado anteriormente, o sistema é perfeitamente customizável, às
necessidades e exigências de cada cliente. Assim, a funcionalidade de se ter vários
campos para o cadastramento de cada atirador, e a inclusão das mais variadas
informações se demonstra plenamente atendida.

5.6. Os dados de cada atirador e treinamento, podem ser salvos no próprio sistema,
impressos ou exportados.

2.7. Destaca, ainda, que o sistema é plenamente capaz de suportar mais campos
além daqueles exigidos.

5.7. Apesar do sistema oferecido e demonstrado possui a capacidade instantanea
(sem qualquer configuração) de 01 a 12 raias de tiro, tomemos como base o que
exige o Edital, ou seja, que cada sessão de tiro terá no máximo 4 atiradores por vez;
Que a exigência de classificação se delimita a apenas a uma sessão de treinamento;
podemos aferir que apenas será preciso analisar 4 relatórios por vez. O que é perfeito
e facilmente feito de forma manual. O que pode ser traduzido na relativização de tal
exigência, diante uma possível contratação mais cara apenas por este quesito, o que
poderia acarretar em um indevido dano ao erário.

2.8. Não se podendo confundir, exigências de customização, com funcionalidade do
sistema. A desclassificação deve ser afastada, e mantida a empresa no certame.
3. Item 1.5.14 do edital.
3.1. Por não ter atendido ao item 1.5.14 do edital, o qual traz em seu texto o seguinte:
“1.5.14. O sistema deve sortear automaticamente a sequência de cores a
ser seguida pelo atirador e enunciala pelo sistema de som do simulador,
de forma automática. As cores sorteadas devem ser automaticamente
narradas no sistema de som, seguida de um sinal sonoro indicando o
início do exercício.”

5.8. Contudo, embora o sistema por padrão não apresente o relatório conforme
solicitado, todos os dados necessários para a sua correta confecção já são aferidos e
computados pelo sistema, o que importa em dizer que, trata-se também de mera
personalização.

3.2. Sob a seguinte manifestação de desclassificação, conforme consignado:

5.9. Para melhor esclarecer, o sistema tem a funcionalidade de emissão de relatórios,
mas não exatamente como solicitados pois, tal solicitação trata-se de “invenção” ou
personalização de produto de terceiros sendo totalmente ilegitimo exigir que um
produto se comporte exatamente igual ao de seu concorrente.

1.3. Item 1.5.14 do edital - O software não faz a narração das cores
automaticamente, seguida de um sinal sonoro indicação o início do
exercício;

5.10. Assim, como repetidamente colocado, se o objetivo da GCM é descobrir qual
policial foi “vencedor” e qual foi o “perdedor” durante uma sessão de treinamento de
tiro, o sistema tem a total capacidade mostrar este resultado. Mais do que qualquer
outro, o sistema demonstrado tem total capacidade de se adequar as necessidades
de cada cliente, sendo facilmente configurado sem qualquer necessidade de aptidão
tecnica ou auxilio de profissionais de computação ou TI.

3.3. Em primeiro, devamos salientar que, o que se exige, tratase de uma
personalização e não de uma funcionalidade do sistema.
3.4. Em segundo, o sistema é perfeitamente capaz de atender à personalização
exigida.
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3.5. O sistema apresenta o exercício na forma em que ele é prescrito e regulado pela
Policia Federal. A personalização, e as nuâncias, exigidas em cada caso concreto,
devem ser verificadas a acrescentadas caso a caso, com cada cliente. Adicionamos
ainda que o exercicio de 4 cores existe no sistema e foi apresentado de acordo com
as regras da Policia Federal e está sendo usado perfeitamente por outros clientes
SINTRES. A adição de customizações ao exercicio (não previstas nas regras da
Policia Federal) são peculiaridades de cada cliente e pode ser perfeitamente atendida
pelas capacidades e recursos de edição e criação de cursos existentes e
DEMONSTRADOS na amostra do sistema.
SEI/PMPG - 2479599 - Parecer

3.6. Restou demonstrado que há narrações e sinais sonoros em outros exercícios,4/14
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…
tratando-se de um mero acréscimo ao exercício já existente.

3.7. Assim, restou comprovado na amostra, em outros exercícios, que há a “função”
de “introdução” sonora e narrativa das instruções e orientações que por ventura se
demonstrem pertinentes ou necessárias, bastando que elas sejam acrescentadas
neste.
3.8. Como dito anteriormente, o sistema tem a plena capacidade de editar ou alterar
qualquer dos cenários, bastando para atendimento da personalização que a empresa
acrescente o conteúdo solicitado antes da entrega.
3.9. Não pode a Administração exigir que a licitante apresente uma personalização
especifica em uma amostra, por ferir o principio da razoabilidade, ao impor ônus
indevido ao licitante.
3.10. Tendo a amostra apresentada, demonstrado a qualidade do produto ofertado,
bem como, as funcionalidades nele presentes, cumpriu devidamente a sua finalidade.
3.11. Posto isso, a exigência contida no edital é uma personalização a qual deve ser
exigida após a compra do produto, não podendo ser exigida em amostra, tão pouco
acarretar na desclassificação da licitante.
3.12. Demonstrado a presença da funcionalidade no sistema, a plena capacidade de
atendimento das demais personalizações o sistema, deve ser aceita e a mantida a
classificação da empresa.
4. Item 1.5.32 do edital.
4.1. Por não ter atendido ao item 1.5.14 do edital, o qual traz em seu texto o seguinte:
1.5.32. Possuir recurso de introdução sonora do cenário a ser executado.
Esta introdução deve narrar instruções e orientação ao atirador e demais
orientações julgadas necessárias. Esta introdução poderá ser habilitada ou
desabilitada pelo operador diretamente na console de controle. Essa
introdução deve ser passível de alteração por parte do contratante
mediante a digitação do texto desejado no respectivo editor de cenário.
4.2. Sob a seguinte manifestação de desclassificação, conforme consignado: 1.4.
Item 1.5.32do edital - O software não possui a introdução sonora narrada das
instruções e orientações necessárias para o exercício;
4.3. Como já colocado anteriormente, os cenários de treinamento e suas
apresentações são totalmente editáveis e customizáveis de acordo com a
necessidade e exigência de cada cliente sendo facilmente acrescentado o conteúdo
exigido na execução do cenários de treinamento.
4.4. Em suma, o sistema possui sim a funcionalidade de reprodução de “introdução
sonora narrada”, bastando para tanto que o conteúdo seja acrescentado. E o que
será feito pelo fornecedor, antes da entrega.
4.5. Mais uma vez, deve ser ressaltado que não se trata de um defeito de
funcionalidade ou qualidade do produto, mas sim, de mera personalização, totalmente
aceita e suportada pelo sistema já existente.
4.6. Não merecendo prosperar a desclassificação da empresa com fundamento no
item em questão.
5. Item 1.5.39 do edital.
5.1. Por não ter atendido ao item 1.5.14 do edital, o qual traz em seu texto o seguinte:
1.5.39. O desempenho do atirador melhor classificado e classificado por
último na sessão contendo:
1. Nome 2. Acertos 3. Erros 4. Pontos ganhos 5. Pontos perdidos 6. De
cada um dos atiradores: 7. Os pontos obtidos nos dez últimos disparos
efetuados. 8. Ordem de classificação por pontos ganhos durante a sessão
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…
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de treinamento. Esta classificação deve ser feita pela quantidade de
pontos obtidos ou pela melhor média de disparos duplos (doble tap) dos
atiradores, a ser selecionada pelo operador.

5.11. Desta forma não merece prosperar a desclassificação da empresa por este
quesito.
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5.12. Enfatizamos que este é um equipamento que visa a CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL, Treinamento e PROFICIENCIA Policial reconhecido e utilizado
mundialmente em mais de 20 países por mais de 8 mil unidades policiais e militares.
O sistema foi e continua sendo desenvolvido com a interação de policiais e instrutores
das mais diversas forças de segurança do mundo possibilitando um equipamento
essencialmente tecnico com funções
robustas
objetivas e recursos didaticos
SEI/PMPG
- 2479599 -eParecer
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necessários e úteis ao treinamento ao qual se destina. Diante de todo o exposto,6/14
requeremos que sejam afastados os fundamentos apresentados para desclassificar a
empresa no oficio supra citado, sendo revista e revogada a decisão da comissão
tecnica e seja por fim mantida a classificação da empresa, e em sequencia aceita a
sua proposta e adjudicada a licitação. Cordialmente, Luis Antônio Leoncio Machado
OAB/DF – 37.166 Junny Rocha Braga Sócio Gerente. SINTRES.

Logo após, a Secretaria responsável se manifestou:
Na página 23 do edital onde lê-se Amostras em sua alínea 1 diz que:
1. Devido à natureza do objeto, será exigida demonstração do objeto para
avaliação das exigências descritas no Edital.
Aqui deixa-se muito bem claro que a empresa concorrente terá que fazer
Demonstração Técnica do objeto para avaliação, então não há o que se falar que a
empresa não sabia que nesse momento da Demonstração Técnica do Objeto teria
que estar 100% dentro do que se enquadra as exigências descritas no Edital, e que
se constatado que o produto não atende seria desclassificada; fato esse descrito em
alínea 9:
9. Uma vez realizada a demonstração e constatado que o produto ofertado
não atende a um ou mais dos requisitos especificados a arrematante será
desclassificada sendo convocada a classificada em segundo lugar, e
assim sucessivamente.
Logo abaixo completa-se que:
10.Uma vez constatado o atendimento do produto de todas as
especificações técnicas a licitante será então declarada vencedora e
posteriormente adjudicada.
Diante do descrito acima, é de razoabilidade de que se empresa não se enquadrasse
em qualquer ponto descrito com antecedência no edital, teria que por interesse
pecuniário atender antes da Demonstração Técnica do Objeto não somente todas as
funcionalidades, mas também as especificações e especializações exigidas pelo
certame.
Pois teve tempo hábil para fazer o “possível enquadramento” dentro das
especificações técnicas que não se provou ter, dentro do produto ora apresentado na
data da demonstração, visto que se fala de valores de grande monta. Portanto
mesmo sabendo desses valores a empresa não se mostrou capaz em data das
exigências feitas e descritas em edital.
É perfeitamente exequível fazer uma apresentação das especificações técnicas que é
de conhecimento da empresa, pois encontra-se muito bem detalhadas em edital e
que atenda todas as exigências de cada cliente, pois trata-se de interesse pecuniário
dela.
Não se vislumbra no edital citado exigência desnecessária quanto ao objeto técnico,
mas sim critérios específicos que se coadunam com a qualificação pretendida aos
Guardas Civis Municipais de nossa Cidade.
Pelo poder discricionário da Administração Pública e pensando na economicidade do
erário público buscou-se após amplo debate e através de especificações técnicas
exigidas pelo Centro de Formação e de seus Instrutores de Armamento e Tiro a
aquisição do melhor Estande de Tiro Virtual dentro das mais diversas solicitações de
nossos instrutores, psicólogos e pedagogos.
Entretanto, consigna-se que a personalização dos sistemas, especificação técnica
fundamentada e justificada, dos itens do edital em comento, é decorrente do poder
discricionário da Administração Pública. Neste sentido, cabe ao órgão gestor do
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…

7/14

EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022
15/08/2022 14:32

SEI/PMPG - 2479599 - Parecer

formação a informação de desempenho é utilizado para analisar o perfil do GCM.

objeto a ser adquirido, no caso, o Centro de Formação da SMCSP, realizar a
perquirição das necessidades a serem supridas nos treinamentos táticos dos GCMs.

Dito isto, seus rendimentos são tidos como base para seu aperfeiçoamento,
aprimoramento e requinte, e caso tenha um rendimento abaixo do esperado pela
média de erros e acertos e demais especificações do que se trata o discutido,
realizará novos procedimentos corrigindo falhas de aprendizado e sanando suas
dúvidas, para que assim possa estar em total sintonia com os demais, nivelando em
alto padrão o aprendizado.

Porquanto, não é cabível aos particulares introduzirem-se às margens da
discricionariedade que é lícita à Administração, para que, de acordo com as suas
austeras necessidades, especifique os objetos a serem adquiridos.
A partir desse ponto de vista, dentro de todas as possíveis maneiras em se extrair o
máximo possível de aprendizados e resultados almejou-se o aperfeiçoamento dos
nossos Guardas Civis Municipais, em seu árduo trabalho de especialização,
atualização e até mesmo de sua formação como tal.

Como já ressaltado, o relatório não se destina apenas ao usuário final, e sim faz parte
acompanhamento e constante aprimoramento do GCM em treinamentos, e não no
quesito “joguinho de ganhador ou perdedor”, o que nesse ato entendemos como uma
colocação no mínimo indelicada, insultuosa da parte que prospera por uma resposta a
seu favor.

Todos os itens acima previstos, incluindo a personalização dos sistemas, e as
especificações técnicas, fundamentadas e justificadas foram minuciosamente
estudadas como dito anteriormente, quanto a sua viabilidade e aplicabilidade à rotina
dos treinamentos dos GCMs, através do treinamento de tiro simulado.

Contudo, como fica demonstrado, e em contraponto ao que foi informado em recurso,
a necessidade de relatório completo no cadastramento dos treinandos possibilita
agilidade na análise dos dados para eficiente e célere aferição estatística dos
relatórios além do feedback imediato conforme características dos usuários.

Visto que o Treinamento ora solicitado é talvez o ponto mais delicado, do
aprendizado, pautando-se em uma linha tênue de tomada de decisão, pois tratase de
vidas humanas o bem mais precioso que uma cidade pode ter, que por um erro, ou
um treinamento não adequado, leve-o a tomada de decisões equivocadas ou até
mesmo fora dos padrões do uso progressivo da força, tão debatido atualmente. Posto
isso, passamos a detalhar cada item mencionado a seguir;

Como fica cristalino a vantagem da Administração reflete benesses para a sociedade,
não sendo relevante que o interesse privado de cada empresa participante seja
superior ao interesse público de buscar uma contratação vantajosa a bem público.

Em relação ao item 1

Dos pedidos:

Em nossa manifestação de desclassificação foi informado que a Empresa relatou
possuir em seu acervo aproximadamente 30 vídeos em português, sendo que outros
em língua estrangeira e outros sem verbalização.

Diante de todo o exposto, requeremos que sejam mantidos os fundamentos
apresentados nesta e os contidos em ato de desclassificação da empresa por
não estarem em acordo com o edital, mantenho como desclassificada a
empresa SINTRES do certame. Cordialmente Centro de Formação SMCSP.

Se o sistema possui a função de editor de cenários onde se permite a inclusão,
alteração e edição dos cenários o porquê não foi executado dentro das exigências do
edital? pois o que foi analisado na demonstração técnica apresentada pela empresa é
o que foi apresentado no dia, não podendo ser analisado o que não foi ora
apresentado, tendo apenas como promessa futura uma possível atualização dos itens
solicitados.

Após, foi encaminhado a esta PGM para Parecer

Outro ponto de relevância é o fato de ter vídeos em fala estrangeira, o que vai em
desencontro ao que foi solicitado em edital, vejamos o que fala o item 1.2.8 O
sistema.... “Os cenários devem ter sidos gravados no Brasil refletindo as
características e peculiaridades brasileiras”, pois o fato de serem vídeos gravados em
língua estrangeira não caracteriza que o vídeo foi gravado no Brasil indo em
desencontro ao solicitado em edital.

É o relatório sumário.

Também sobre o sistema possuir vídeos sem fala, não há como saber se atende os
supracitados no edital, não podendo ser válido para apreciação do sistema.

Dispõe o artigo 9° da Lei Federal 10.520/2002:

2 - DO MÉRITO

Diante do que foi levantado solicitamos que a desclassificação seja mantida, pois não
podemos pautar uma licitação em promessas que serão feitas antes da entrega, para
atender ao especificado pela administração.
Em relação ao Item 2
Foi apontado por este setor que o software não possui os campos para
preenchimento do cadastro do atirador; sendo em contraponto apontado pela
empresa que esta oferta inicialmente 11 campos, que apresenta 5 campos
previamente definidos ao critério dos clientes, e mais 5 campos de fácil customização,
além de um campo para anotações.
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Vejamos, todos os campos são importantes para o cadastramento dos atiradores,
mas em especial os campos de Posto/Graduação ou Função; Data de entrada na
corporação e Setor em que está alocado na corporação. Os itens de cadastro foram
definidos assim, pois cada GCM em sua função, tempo de serviço e setor terão seus
treinamentos baseados nessas informações.
SEI/PMPG - 2479599 - Parecer

Conforme seu Posto/ Graduação ou Função terá superioridade hierárquica sobre
8/14
outros, sendo o tomador de decisões da equipe; ao passo que o seu tempo de
serviço, traz consigo experiencias já vividas, tornando seu treinamento mais
avançado do que os recém chegados na instituição, tendo seu faro, seu tino policial
mais aguçado, podendo ser exigido mais dele em seu treinamento, e o mais
importante deles; Setor em que está alocado, sendo decisivo, ainda mais, se estiver
em setores operacionais, em grupos especiais, o que fará de seu treinamento o mais
avançado e extenuante dentro da corporação, já em outros setores teremos
treinamento diferenciados em razão do público trabalhado.
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Assim requer que está empresa seja mantida como desclassificada no certame.
Em relação ao Item 3
Foi apontado por este setor que o software não faz a narração das cores
automaticamente, seguida de um sinal sonoro de indicação do início do exercício;
O sistema apresenta sim o exercício na forma em que ele é prescrito e regulado pela
Polícia Federal, mas, os Instrutores solicitaram a melhora no sistema, incluindo como
exigência no edital que o software tenha sinal sonoro, para melhor aproveitamento e
entendimento do exercício.
Resultando assim um menor tempo/resposta por parte do atirador, mostrando a
destreza e rapidez na tomada de decisão e acerto em alvo. Tal ato, tem até mesmo
respaldo pedagógico, no melhor entendimento do exercício facilitando o entendimento
do exercício proposto pelo alvo de 4 cores.
Por outro ponto a empresa tenta descaracterizar o fato de não ter um item pedido,
com a desculpa de que a Administração não pode exigir que a licitante apresente uma
personalização, ao impor ônus indevido ao licitante, destaca-se que em nenhum
momento a Administração exigiu a participação de qualquer empresa, pois ela
também não foi intimada a comparecer, ou até mesmo convidada a participar da
licitação, sendo que o pregão eletrônico foi divulgado na internet para as empresas
que se julgam capazes de atender a todos as exigências do certame, entreguem de
livre espontânea vontade suas propostas.
Então não a o que se falar em ferir o princípio da razoabilidade, a empresa ao tomar
conhecimento do edital e se julgar capaz de competir com outras concorrentes solicita
a sua participação, entregando documentos e sua proposta ao certame.
Em relação ao Item 4
Como já colocado anteriormente, as especificações técnicas não foram apresentadas
a contento e nas especificações solicitadas em edital, em demonstração técnica feita
pela empresa, mesmo sendo de fácil ajuste como descrito no recurso enviado a Sra.
pregoeira não foram realizados pela empresa, entendendo-se então que não são tão
fáceis os ajustes para que se possa atender a risca as especificações,
especializações e afins exigidas pelo edital desenvolvidas pela parte técnica do
Centro de Formação não podendo ser pautada pelo elevado valor do bem licitado,
não sendo possível fiar que estes ajustes sejam feitos até a entrega pelo ganhador,
apenas em promessas feitas pela empresa Não merecendo prosperar a empresa
como classificada no certame, pelos vastos motivos elencados.
Em relação ao Item 5 Com a devida vênia a manifestação do recurso em seu item 5,
acreditasse que houve um engano na interpretação do que foi solicitado em edital,
pois o texto em si parece ter sido mal interpretado pela empresa concorrente, a
mesma acreditou-se que se tratava de um “joguinho” muito pelo contrário, o tema do
item e todo o conteúdo do edital foi amplamente estudado e debatido pelos
profissionais do Centro de Formação da SMCSP leia-se (instrutores, psicólogos e
pedagogos) então não ao que se falar em “joguinho” de forma pejorativa tentando por
essa via vir a desqualificar os sub itens do edital.
Posto isso, para melhor esclarecer os contidos no item desclassificado por esse
departamento, a solicitação de tais, foi em razão de que em nosso centro de
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2789765…
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Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Portanto, a partir do dispositivo citado, destaca-se nos termos do artigo 43, §3º da Lei Federal
8.666/93, a aplicação subsidiária ao Pregão:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.
Sob a luz dos dispositivos arrolados, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em
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qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar10/14

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

O edital de licitação é o ato convocatório considerado o documento mais importante de todo o
processo licitatório, sendo constituído por todas as regras a serem observadas pelo pregoeiro e
pelos licitantes.
O art. 3º da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a licitação deve obedecer aos princípios da isonomia,
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, para que
atenda o seu próprio objetivo
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tem seu sentido explicado no art. 41 da
lei supracitada:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
Nesse sentido, o art. 43 da mesma lei exige que o processo licitatório seja julgado de acordo
com os seguintes procedimentos:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
(...)
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou
fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de
registro de preços, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;
E ainda, possui previsão no Decreto nº 10.024/2019, o qual regulamenta a licitação por pregão
eletrônico. In Verbis:
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade,
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência,
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade,
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlato

da
da
ao
da

Nas palavras de Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União, o instrumento convocatório é: “a lei do caso, aquela que irá regular a
atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no
art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278976…
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Ainda, Hely Lopes Meirelles nos ensina que:
“A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. O edital é a lei interna da
licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração que o expediu.” (Direito Administrativo Brasileiro. 26ª Ed. São Paulo:
Malheiros Editores Ltda., 2002. P. 263).
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Ressalta-se a necessidade de remessa dos autos, para a Secretária Municipal de
Administração e Recursos Humanos , para que profira decisão final, cumprindo-se o § 4o do
artigo 109 da Lei n. 8.666/93.
É o Parecer.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná possui o entendimento de que há
prevalência do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO
ELETRÔNICO - 1. LIMINAR NÃO CONCEDIDA - AUSENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - ARTIGO 7º, INCISO III, DA LEI
12.016/2009 - 2.DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA
VERIFICADO - EDITAL QUE PREVÊ A APRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTO EM
EMBALAGENS COM ATÉ NO MÁXIMO 60 COMPRIMIDOS - PROPOSTA DE
CAIXAS DO FÁRMACO COM 3.000 COMPRIMIDOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento de
liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do "fumus boni
iuris" e do "periculum in mora", ou seja, perigo de lesão grave, irreparável ou de difícil
reparação, ao final, da pretensão. 2. A vinculação ao edital é princípio básico de toda
licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital, a forma e o
modo de participação dos licitantes e, no decorrer do procedimento ou na realização
do julgamento, se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas
em desacordo com o solicitado. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa:
10118748 PR 1011874-8 (Acórdão), Relator: Regina Afonso Portes, Data de
Julgamento: 04/06/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1124 20/06/2013)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
LICITAÇÃO
NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. ART. 5º DO DECRETO 5450/2005. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO
DA
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PROPOSTA.
FATO
INCONTROVERSO. IMPOSSIBLIDADE DE INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. NORMA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL.AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS."Se a lei
estabelecer que o prazo para a prática de certo ato é de uma hora, o decurso do
tempo acarretará a inafastável preclusão da faculdade de o sujeito promover o dito
ato.Ninguém poderá afirmar que o ato poderá ser praticado um minuto depois de
decorrida aquela hora - nem mesmo invocando o princípio da razoabilidade. (...) A
aplicação do ato convocatório deverá ser norteada por idêntica orientação. (...) Não
se pode admitir que a Administração veicule ato convocatório estabelecendo limites,
exigências, condições de participação e de elaboração de propostas e, depois,
simplesmente ignore a sua própria conduta anterior." (JUSTEN FILHO, Marçal.
Pregão: (comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo:
Dialética, 2013. p. 65) RELATÓRIO: (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1405915-5 - Curitiba Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime - - J. 15.12.2015) (TJ-PR - APL: 14059155 PR
1405915-5 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 15/12/2015,
5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1725 22/01/2016) ESTADO DO
PARANÁÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ.MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.735.344- 1.ORIGEM: FORO CENTRAL
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.IMPETRANTE:
ME.IMPETRADO: PRESIDENTE
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DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.LITISCONSORTE PASSIVO:
ESTADO
DO
PARANÁ.RELATOR:
DES.
PAULO
ROBERTO
VASCONCELOS.MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL - LICITAÇÃO ANULADA - EMPRESA IMPETRANTE
APRESENTOU A MENOR PROPOSTA - ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À
CONTRATAÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE APUROU A
OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES QUE DERAM CAUSA À INDEVIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DE OUTROS LICITANTES - PREJUÍZO À CONCORRÊNCIA
PÚBLICA COMPROVADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE DESCUMPRIR
AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 41 E 49
DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 - PRINCÍPIO DA ESTRITA VINCULAÇÃO AO
EDITAL - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ2 LEGALIDADE DOS
SEUS PRÓPRIOS ATOS - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA
IMPETRANTE - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DIREITO SUBJETIVO À
CONTRATAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - Órgão Especial - MSOE - 17353441 - Curitiba - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - Unânime - J.
20.08.2018) (TJ-PR - MS: 17353441 PR 1735344-1 (Acórdão), Relator:
Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 20/08/2018, Órgão
Especial, Data de Publicação: DJ: 2339 06/09/2018)

Documento assinado eletronicamente por OSIRES GERALDO KAPP, Procurador Municipal, em
11/08/2022, às 13:04, 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 2479599 e o código CRC 033D7A06.

SEI37330/2022

2479599v12

______________________________________________________________________________

https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278976…
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AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 193 / 2022

O TRF4 possui orientação no mesmo sentido:

Data: 30/08/2022
Horário: 13 :00 horas
Objeto:
CONTRATAÇÃO

ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
PREGÃO
ELETRÔNICO.
PROPOSTA
APRESENTADA EM DESACORDO COM O EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DA
ISONOMIA. ARTIGOS 3º E 41 DA LEI 8.666/93. 1. O Pregão Eletrônico, enquanto
modalidade licitatória de contratação com a Administração Pública, deve ser regido
pelos princípios que a orientam, com especial relevo para o da isonomia. Desse
modo, assegura-se a igualdade de condições entre os particulares que dela
participam, consagrando-se vencedora a proposta que melhor atende, de maneira
objetiva, às exigências do edital. 2. Não há qualquer ilegalidade na desclassificação
de empresa licitante que apresenta proposta e documentação em desacordo com as
exigências do edital de Pregão Eletrônico, em atenção aos princípios da isonomia
entre os licitantes, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo, bem como dos artigos 3º e 41 da Lei 8.666/93. (TRF-4 - AC:
50250454120164047200 SC 5025045-41.2016.4.04.7200, Relator: VIVIAN JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 29/07/2020, QUARTA TURMA)

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ANIMAIS EM RISCO (CRAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
NO PERÍODO NOTURNO DAS 19 ÀS 07 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, POR 12 MESES, para
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, com as características descritas no Edital.

A redação que esta descrita no Pregao é clara, portanto, conforme o principio da vinculação do
edital, esta PGM entende nao ser pertinente o recurso impetrado, haja vista
decisão/manifestação tecnica da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança
Pública, sobre objeto de recurso em análise, cito mov. 2452557.

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h

Valor máximo:

R$ 137.421,48 (Cento e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais

quarenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária

Dot. Orçamentária

19.001.18.122.0010.2.176./3.3.90.34.00.00

Secretaria
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SMMA

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1000
www.pg.pr.gov.br

ANDRÉ LUIS PITELA

3 - CONCLUSÃO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Deste modo, deve ser recebido o recurso, mas não deve ser acolhido a matéria do recurso
impetrado, ora indeferida tecnicamente atraves da Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança Pública, mov. 2452557, assim deve se ser dado seguimento ao certame licitatório.
https://sei.pontagrossa.pr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278976…
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Ramal 1003/1006 ou ainda pelo Site:
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7

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Resultado do Pregão Eletrônico nº 122/2022

‘

Pregão nº 122/2022 – Processo nº 261/2022 – para Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa
Mercado da Família do Município de Ponta Grossa realizado em 15/07/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Educação
Programa Municipal de Alimentação Escolar
Telefone: (042) 3220-1010 ramal 3132 ou 3133

FORNECEDOR: ALEXTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.133.164/0001-76
Lote

Ordem

Descrição

3

1

Amendoim

PREGÃO ELETRÔNICO: 96/2022
O objeto deste Pregão é a Aquisição de gêneros alimentícios BÁSICOS destinados a suprir as necessidades dos
Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), Escolas
Municipais e Centros Conveniados (modalidade ensino fundamental) constantes no censo escolar 2021 clientela
2022 para o ano letivo de 2022.
EMPRESAS PARTICIPANTES

beneficiado.

Grupo:

EM

GRÃO.

Marca

Unidade

Quant.

Unit. (R$)

(R$)

RD

KG

900

7,00

6.300,00

KG

1200

5,40

6.480,00

Sub-Grupo:

selecionado. Classe: MÉDIO. Tipo 1. Isento de impurezas,

PCT -

parasitas e larvas. Embalagem primária: pacotes de polietileno

500g

atóxico,

transparentes,

resistentes,

termossoldados,

Valor Total

com

capacidade de 400 Á 500 g do produto. Embalagem secundária:
fardos plásticos ou de papel. Validade mínima de 06 meses após
a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo

DATA DE ENTREGA AMOSTRAS

com a legislação vigente para alimentos e específica para o

1

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

2

COMERCIAL BEIRA RIO

3

CARLOS ALEXANDRE VIANTE

4

OTI INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELLI

5

CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI

6

MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

7

SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

8

BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS

produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
4

9

MERCO SLOLUÇÕES EM SAÚDE S/A

10

LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP

1

Amido de milho: amido extraído de grãos de milho, isentos de

RD

sujidades e contaminantes biológicos, com aspecto, cor, cheiro e

PCT -

sabor característicos do produto. Embalagem primária: caixa de

500g

papelão ou sachês plásticos com 500 g do produto. Embalagem
secundária: caixas de papelão. Prazo de validade mínimo de 01
ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção
de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

11

INTER BRASIL ALIMENTOS INDUSTRIA EXPORTAÇÃO

12

CEREALISTA FEIJÃO DE OURO

Valor Total do Fornecedor: R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais).

13

GT DISTRIBUIDORA

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (FILIAL) - CNPJ: 84.961.473/0006-50

14

REDE COMPRE BEM

15

SERV MAIS DE SÂO JOSÉ

16

MARCELO ZIMOVSKE

17

COMERCIAL TOLOTTI LTDA EPP

18

ITAVOL COMERCIAL EIRELLI - EPP

Lote
9

Ordem
1

15/08/22

Produto

Marca

Fornecedor

Descrição

Marca

Caldo de bacon em tabletes, à base de sal, gordura vegetal,

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

apti

KG

95,76

18,57

1.778,2632

apti

KG

54,71

18,57

1.016,1504

apti

UN

342

18,57

6.350,94

ole

KG

1200

17,26

20.712,00

caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem
OBSERVAÇÃO

secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após
a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo

Suco concentrado para refresco de Laranja

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

---------------------

97

Suco concentrado para refresco de Laranja

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

------------------

98

Suco concentrado para refresco de Maça

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

--------------------

99

Suco concentrado para refresco de Maçã

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

---------------------

100 Suco concentrado para refresco de Uva

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

---------------------

caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem

101 Suco concentrado para refresco de uva

Saville

Itavol
Comercial

Aprovado

---------------------

a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo

com a legislação vigente para alimentos e específica para o
produto.

Padrão

de

codificação:

EAN

13

(código

de

barras).(equivalente 1680 unidades com 57g)
11

1

Caldo de costela em tabletes, à base de sal, gordura vegetal,
amido, extrato, temperos, especiarias, realçadores de sabor,
corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária:
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após
com a legislação vigente para alimentos e específica para o

Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
ELAINE FERNANDES PUPO CRN 8 103

produto.

Padrão

de

codificação:

EAN

13

(código

de

barras).(equivalente 960 unidades com 57g)
12

1

de caldo de galinha em tabletes, à base de sal, gordura vegetal,
amido, extrato, temperos, especiarias, realçadores de sabor,

Chefe da Divisão de Infraestrutura e Logística/SME: Denise Pacievieth
Nutricionistas: Aline Gebeluka CRN 8 1992

Quant.

corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária:

Status

96

Nutricionistas: ALINE GEBELUKA CRN 8 1992

Unidade

amido, extrato, temperos, especiarias, realçadores de sabor,

9ª AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS - PREGÃO 96/22
Lote

Valor

corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária:

Elaine Fernandes Pupo CRN 8 103

caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem

Milena Carla Silva Pelissari CRN 8 1209

secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após

______________________________________________________________________________

a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo
com a legislação vigente para alimentos e específica para o
produto.

Padrão

de

codificação:

EAN

13

(código

de

barras).(equivalente 6000 unidades com 57g)
13

1

Compota de pêssego: pêssegos selecionados em calda de água
e açúcar, em metades, sem caroço. Embalagem primária: latas
com peso líquido variando entre 830 e 850 g e peso drenado

variando entre 400 e 450 g. Embalagem secundária: caixas de
papelão. Prazo de validade mínimo de 02 anos após a data de
fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a

Departamento de Compras e Contratos

legislação vigente para alimentos e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).(REF. PESO

Ao (À)

DRENADO)

Asfaltopav Serviços de Pavimentação Ltda

AUTO DE MULTA Nº 004/2022-DECOM

Valor Total do Fornecedor: R$ 29.857,35 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).
FORNECEDOR: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 40.138.949/0001-77
Lote

Ordem

10

1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

Caldo de carne em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido,

APTI

KG

54,71

Valor

Valor Total

Unit. (R$)

(R$)

18,64

1.019,9808

extrato, temperos, especiarias, realçadores de sabor, corante e

Protocolado Municipal SEI 28644/2020

aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária: caixas de
papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas
de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação.

Em virtude de decisão transitada em julgado perante a Administração Pública Municipal no protocolado
supra indicado, que impôs penalidade de multa por descumprimento de obrigação contratual, fica imposta
MULTA, com fundamento no artigo 4º, inciso IV da Lei Municipal 8.393/2005 e 12, inciso IV do Decreto n.
1990/2008, concomitante com o parágrafo segundo do art.22 da Lei Federal 13.655/2018 da seguinte forma:

Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação:
EAN 13 (código de barras).(equivalente 960 unidades com 57g)
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.019,98 (um mil e dezenove reais e noventa e oito centavos).
FORNECEDOR: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.412.547/0001-10
Lote
1

Número do Contrato: 371/2019 – SMIP

Ordem
1

Descrição

Marca

Açúcar cristal de origem vegetal, constituído basicamente

DOCE

por sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose

GRÃO

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

KG

3000

3,34

10.020,00

KG

6000

3,34

20.040,00

KG

640

10,25

6.560,00

KG

1120

8,60

9.632,00

superior a 99,6%; concentração máxima de sais minerais de
0,1%; umidade máxima de 0,07%; aspecto sólido com

Contratado/Multado: AsfaltoPav Serviços de Pavimentação Ltda

cristais bem definidos; odor e sabor próprios do produto.
Embalagem

Infrações Cometidas:

Valor da Multa

primária:

pacotes

plásticos

de

2

kg.

Artigo 4º, IV da Lei n. 8.393/2005 e artigo 12, IV do Decreto nº
1990/2008.

Embalagem secundária: fardo de papel ou embalagem

Concomitantemente com o art.22, parágrafo segundo da Lei
Federal 13.655/2018

com a legislação vigente para alimentos e específica para o

R$ 77.325,77 (Setenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais
e setenta e sete centavos)

plástica. Prazo de validade mínima de 02 anos após a data
de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
equivalente 1500 unidades com 2 kg
2

1

Açúcar cristal de origem vegetal, constituído basicamente

DOCE

por sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose

GRÃO

superior a 99,6%; concentração máxima de sais minerais de
0,1%; umidade máxima de 0,07%; aspecto sólido com
cristais bem definidos; odor e sabor próprios do produto.

A presente multa deverá ser paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento, e a ausência de
quitação importa sucessivamente em:

Embalagem

primária:

pacotes

plásticos

de

5

kg.

Embalagem secundária: fardo de papel ou embalagem

1. Desconto sobre o valor da garantia;

plástica. Prazo de validade mínima de 01 ano após a data

2. Inscrição em dívida ativa municipal para cobrança judicial;

com a legislação vigente para alimentos e específica para o

de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo

3. Processo administrativo para declaração de inidoneidade para licitar.

15 de agosto de 2022

produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de
barras).equivalente 1200 unidades com 5 kg
14

1

Doce de frutas: polpa única de fruta pasteurizada, açúcar,

DIVINA

glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem

MESA

primária: potes plásticos com 400 g do produto. Embalagem
secundária: caixas de papelão. Diversos sabores. Validade
mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais

Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURELIO DIAS, Assistente de
Administração I, em 15/08/2022, às 17:31, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal
nº 14.369 de 03/05/2018.

parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para alimentos e específica para o produto. Padrão de
codificação: EAN 13 (código de barras). MARCAS DE
REFERÊNCIA: PETRY, equivalente ou superior.

(05

sabores), (equivalente 1600 unidades com 400g)

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 2494706 e o código CRC 765B295B.

15

1

doce de frutas: poupa mista de fruta pasteurizada, açúcar,

DA

8

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
glicose de milho e pectina cítrica. Sem glúten. Embalagem

EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022

SERRA

primária: potes plásticos com 400 g do produto. Embalagem
secundária: caixas de papelão. Diversos sabores. Validade
mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente
para alimentos e específica para o produto. Padrão de
codificação: EAN 13 (código de barras). (06 sabores).
(equivalente 2800 unidades com 400g)

RESULTADO DO PREGÃO Nº 157/2022

Valor Total do Fornecedor: R$ 46.252,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais).
FORNECEDOR: COPAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 82.900.713/0001-76
Lote

Ordem

5

1

Descrição

Marca

Unidade

Quant.

tipo 1.

MINUTINHO

KG

1000

Embalagem primária: pacotes plásticos com 1 kg.

PACOTE DE

arroz

beneficiado,

Embalagem

parboilizado, classe 1,

secundária:

sacos

plásticos.

Validade

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

3,84

3.840,00

1KG

FORNECEDOR: TEREZA PNEUS LTDA - CNPJ: 01.179.914/0001-24

parâmetros de produção de acordo com a legislação

Lote

vigente para alimentos e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
1

Arroz beneficiado, polido (BRANCO), classe 1, tipo 1.

MINUTINHO

Embalagem primária: pacotes plásticos com 5 kg.

PACOTE DE

Embalagem

secundária:

sacos

plásticos.

Validade

realizado sob a modalidade Pregão nº 157/2022 – Processo nº 333/2022 – para Aquisição
eventual de material de consumo e permamente para a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos. realizado em 10/08/2022.

mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais

6

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório

KG

5000

3,63

Ordem

3

1

PNEU 245X70X16

Comforser

4

1

PNEU 275 X 80 X

Goodyear

vigente para alimentos e específica para o produto.

22,5

Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
MINUTINHO

Embalagem primária: pacotes plásticos com 1 kg.

PACOTE DE

Embalagem

secundária:

sacos

plásticos.

Validade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

UND

10

870,0000

8.700,0000

UND

40

2.317,0000

92.680,0000

Kelly Ks481

BORRACHUDO

(equivalente 1000 unidades com 5 kg)
Arroz beneficiado, polido (BRANCO), classe 1, tipo 1.

Unidade

CF2000

parâmetros de produção de acordo com a legislação

1

Marca

5KG

mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais

7

Descrição

18.150,00

KG

1000

3,7400

-

CAMINHÃO

3.740,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 101.380,00 (cento e um mil, trezentos e oitenta reais).

1KG

mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais
parâmetros de produção de acordo com a legislação

FORNECEDOR: WAM LICITACOES LTDA - CNPJ: 20.973.477/0001-60

vigente para alimentos e específica para o produto.
Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).
8

1

Arroz beneficiado, integral, classe 1, tipo 1. Embalagem

MINUTINHO

primária: pacotes plásticos com 1 kg. Embalagem

PACOTE DE

secundária: sacos plásticos. Validade mínima de 01 ano

1KG

KG

800

3,94

3.152,00

Lot

Orde

e

m

1

1

produção de acordo com a legislação vigente para

1

Marca

Doce de leite tradicional, elaborado com leite pasteurizado

Frimesa

Unidade

Quant.

KG

320

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

15,88

5.081,60

PRESSÃO
LBS,

UND

1

1.049,990

1.049,990

0

0

7.399,000

7.399,000

0

0

COM

VÁLVULA

potes plásticos ou vidro com 400 g do produto. Embalagem

SEGURANÇA

DE
E

MANÔMETRO.

após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção
de acordo com a legislação vigente para alimentos e

2

específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13

1

DESMONTADOR

(código de barras). MARCAS DE REFERÊNCIA: FRIMESA,

A

equivalente ou superior.

PNEUMÁTICA

Doce de leite com sabores, elaborado com leite pasteurizado

Total (R$)

DE

de glicose. Sem amido e sem glúten. Embalagem primária:
secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses

1

Valor

(R$)

AO MENOS 120

e/ou leite em pó reconstituído, açúcar; podendo conter xarope

17

Valor Unit.

.

POSSUINDO

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 77.595.395/0022-71

16

METALBOM

Quant

e

DE 15 LITROS,

codificação: EAN 13 (código de barras).
Valor Total do Fornecedor: R$ 28.882,00 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais).
Descrição

ASSENTADOR

Unidad

CAPACIDADE

alimentos e específica para o produto. Padrão de

Ordem

Marca

DE TALÃO COM

após a data de fabricação. Demais parâmetros de

Lote

Descrição

Frimesa

KG

320

18,2200

5.830,4000

DE

JMEQUIPANENTO

PNEUS

UND

1

S

LATERAL,

e/ou leite em pó reconstituído, açúcar; preparado de frutas

DEVENDO
POSSUIR

e/ou frutas desidratadas e/ou chocolate, podendo conter
xarope de glicose. Sem amido e sem glúten. Embalagem

SISTEMA DE 04

primária: potes plásticos ou vidro com 400 g do produto.
Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima
de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros
de produção de acordo com a legislação vigente para

Página 1

alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação:
EAN 13 (código de barras). MARCAS DE REFERÊNCIA:
FRIMESA, equivalente ou superior.
Valor Total do Fornecedor: R$ 10.912,00 (dez mil, novecentos e doze reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 129.703,33 (cento e vinte e nove mil, setecentos e três reais e trinta e três centavos)

GARRAS

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY/PREGOEIRA

PNEUMÁTICAS

______________________________________________________________________________

ACIONADAS

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL

POR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, torna público que estará credenciando profissionais conforme
segue:

FILTRO
REGULADOR

Chamada Pública para CREDENCIAMENTO nº 18/2022

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas como livreiros, distribuidoras, editoras, entre outros, com o objetivo de expor e comercializar livros durante a realização da Feira do Livro 2022.
O credenciamento dos participantes será realizado pela Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria Municipal de Cultura entre os dias 16 a 31 de agosto de 2022, conforme Termo de
Referência constantes deste edital.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo
fone/fax (042) 3220-1000 Ramal 1003/1454, ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL - Secretário Municipal de Cultura - SMC
Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
______________________________________________________________________________

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2022

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR torna público que o edital de Pregão Eletrônico
nº 169/2022, cujo objeto é a aquisição de caminhões baú para o programa Feira Verde - SMAPA,
o qual tinha abertura prevista para o dia 23/08/2022, sofrerá SUSPENSÃO em sua abertura por
prazo indeterminado, para a devida avaliação da impugnação apresentada.
Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
BRUNO CESAR COSTA PINTO
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

E

LUBRIFICADOR
INSTALADO
PISTOLA

E

PARA

INFLAR

E

CALIBRAR PNEU
INCORPORADA,
PARA
DE

RODAS
ATÉ

24",

VOLTAGEM

DE

220V,

AVISO DE ESCLARECIMENTO AO RESULTADO DE PREGÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, torna público o ESCLARECIMENTO a publicação do resultado do
PE 139/2022: Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa
Mercado da Família.
Onde se lê:
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2022.
Leia-se:
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2022
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Ponta Grossa, 15/08/2022
João Ildo Niedzwiedki
pregoeiro
______________________________________________________________________________

PEDAIS,

POSSUINDO

MONOFÁSICO.
Valor Total do Fornecedor: R$ 8.448,99 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e
nove centavos).
LOTE FRACASSADO: LOTE 5
Ponta Grossa/PR, 15 de agosto de 2022.
Beatriz Vieira
Pregoeira

______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 191/2022

O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 31 de agosto de 2022,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), Pregão, na forma eletrônica para:
Contratação de empresa para prestar serviços de iluminação, sonoriação e decoração para cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis da Escolas Municipais - XXXVI JEM. Valor Máximo:
R$ 14.000,00(quatorze 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, 15 de agosto de 2022
Marco Aurélio Marinho Raasch
Secretaria Municipal de Esportes

EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO Nº 280/2022

RESULTADO DO PREGÃO Nº 154/2022
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório
realizado sob a modalidade Pregão nº 154/2022 – Processo nº /2022 – para Aquisição eventual de
material de consumo para uso do Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos. realizado em 09/08/2022.
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI CNPJ: 30.572.270/0001-38
Lote

Ordem

2

1

Descrição

Marca

Unidade

ÓLEO HIDRÁULICO

ENERGIS

10W (TAMBOR 20

MAXI GRANS

LITROS).

Quant.

UND

Valor Unit.

40

Valor Total

(R$)

(R$)

400,4300

16.017,2000

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JPR LOCADORA LTDA
OBJETO: serviços de referente a locação e limpeza de banheiros químicos, a serem utlizados
pelos Departamentos de serviços externos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 307.620,00 (trezentos e sete mil, seiscentos e vinte reais)
PRAZO:
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 146/2022

RECURSOS HUMANOS

10W BD

Valor Total do Fornecedor: R$ 16.017,20 (dezesseis mil e dezessete reais e vinte centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

FORNECEDOR: JAIME FERNANDES-IPIRANGA - CNPJ: 03.216.836/0001-16
Lote

Ordem

1

1

Descrição

Marca

COLA

CIMENTO

VIPAL

Unidade

Quant.

UND

50

Valor Unit.

(R$)

38,0000

1.900,0000

Emprego público: Analista de Sistemas
Matr
Nome

00 (LATA 225 ML/ 163 GR).
1

DESCARBONIZANTE

–

ETANIZ

UND

100

28,0000

2.800,0000

DE BORBOLETA - SPRAY
300 ML).

6

1

MANCHAO A FRIO - VD-05 -

VIPAL

UND

4

150,0000

600,0000

VIPAL

UND

3

351,0000

1.053,0000

VIPAL

UND

4

360,0000

1.440,0000

ROTA

UND

3

28,5000

85,5000

DUARTE

UND

100

26,0000

2.600,0000

CAIXA COM 10 UNIDADES
MANCHÃO A FRIO - VD-07 CAIXA COM 10 UNIDADES
8

1

MANCHÃO A FRIO - VD-09 UNIDADE

9

1

RODILHO/ ROLETE PARA
APLICAR

REMENDO

EM

PNEU – 12 MM
10

1

TALCO INDUSTRIAL PARA
BORRACHARIA (SACO 1 KG)

centavos).

FORNECEDOR: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.663.726/0001-04
Ordem

5

1

Descrição

Marca

MANCHÃO A FRIO - VD-06

Unidade

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

(R$)

(R$)

VIPAL

UND

4

233,7900

935,1600

VIPAL

UND

4

237,1700

948,6800

- CAIXA COM 10 UNIDADES
7

1

MANCHÃO A FRIO - VD-08

29914
29925
29947
29948
29951
30006
30054
30028
30095
30084

Total:

00002

- UNIDADE
Valor Total do Fornecedor: R$ 1.883,84 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro
centavos).
Ponta Grossa/PR, 12 de agosto de 2022.
Beatriz Vieira

RENAN MARTINS MENEZES ALMEIDA
TATIANE DOS SANTOS VIEIRA
PAMELA BUENO
FERNANDA BIERHALS SPINELLI
PATRICIA ALVES DOS SANTOS
JUSSARA NUNES PEREIRA
MARIA JOSE FERNANDES RIBEIRO ALBUQUERQUE
BRENDA STARKE
TATIANE SIKORSKI
CAROLINA MARTINS

00010

DIONE ILSON JONES
CRISTIANO BUENO MATYAK

00002

Emprego público: Auxiliar de Manutenção Predial II - Zelador
Matr
Nome
30129
30141

Total:

ROSELI LARA DE SOUZA
DENISE CRISTIANE FLORENCIO VIEIRA ALEIXO

00004

Emprego público: Auxilar em Saúde Bucal
Matr
Nome
30074

Total:

JULIANA GELINSKI LISBOA

00001

Emprego público: Dentista II
Matr
Nome
30007

Total:

LINEU LUCIANO LAROCA

00002

Emprego público: Enfermeiro Plantonista
Matr
Nome

Pregoeira

29876
30097

C O N T R ATO S
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N°. 064/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Conforme Lei nº 1 4. 1 1 9, de 01/12/2021
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO Fica alterada a cláusula oitava do instrumento originário, que passa a ter a seguinte redação:
“… 8.1. A fiscalização ficará a cargo do servidor Renato Adriano Araújo Manfredini, CPF **, residente na Rua **, Ponta Grossa/PR. …”
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 136/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TEREZA PNEUS LTDA
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pneus para uso da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
VALOR: R$ 65.846,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 149/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 277/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WILLIAM DUDA 09088609942
OBJETO: Prestação de serviço no Centro de Eventos, de natureza hidráulica, limpeza e desinfecção na caixa d’agua e cisterna, conserto do motor da bomba d’agua, limpeza de caixas de gordura
e reparos básicos na rede elétrica interna.
VALOR: R$ 32.957,64 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 084/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 279/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A. R. LICITACOES LTDA
OBJETO: serviços de referente a locação e limpeza de banheiros químicos, a serem utlizados
pelos Departamentos de serviços externos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos
VALOR: R$ 78.912,00 (setenta e oito mil, novecentos e doze reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 146/2022

RG

Data Ingresso

Classificação

330065361
95500536

24/02/2022
20/05/2022

1
8

RG

Data Ingresso

Classificação

95503101
95503102
95503103
95503104
95503105
95503106
95503107
95503108
95503109
95503110

01/04/2022
07/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
22/04/2022
12/05/2022
06/06/2022
24/05/2022
30/06/2022
24/06/2022

60
62
63
64
65
68
69
70
71
72

Emprego público: Auxiliar de Manutenção Predial II - Trabalhador Braçal
Matr
Nome
RG
Data Ingresso
30264
30237

Total:

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.478,50 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta

Lote

LUCAS ANTIQUEIRA
JORGE RICARDO CELIAN DE ALMEIDA

Emprego público: Assistente de Administração I
Matr
Nome

(EMBALAGEM DE METAL DE
1

29847
30024

Total:

LIMPA BICO E TBI CORPO

4

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO n° 018/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018

Valor Total

(R$)
VULCANIZANTE A FRIO CV3

9

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Total:

MARIANE STEFANI DE ALMEIDA
ANDRESSA PAOLA FERREIRA

00002

Emprego público: Enfermeiro PSF
Matr
Nome
30082

Total:

LUCIANA JULEK

00001

Emprego público: Farmacêutico PSF
Matr
Nome
30002
29874
30039
30076
30120
30130
30142
30148
30146
30145
30149
30207

Total:

JULIANO SANTANA DE ARRUDA
YVANNA CARLA DE SOUZA SALGADO
MORGANA KOPPEN JESUS
LOANDA APARECIDA CABRAL RUDNIK
MILLENA LUIZA PALHANO
BIANCA SCHARR
CAROLINA BAUCHROWITZ
ANA PAULA MIKOTA TAVELA
ANDRE LUIS KRAVUTSCHKE SCHWAB
LUANA SERBAI
ANA PAULA SYBRUX SHIMAZAKI
ISABELLA FERNANDA MILLEO

00012

Emprego público: Fisioterapeuta
Matr
Nome
29836
29848
30150

Total:

KARILEISE FECHI DE REZENDE
GEISA CRISTINA DE OLIVEIRA BANCZEK
LETICIA MARIA BERARDI PRETO HIAR

00003

Emprego público: Fonoaudiólogo
Matr
Nome
29861
30087
30109

Total:

LETICIA ALVES DE SOUZA
LAIS NADAL FOLTRAN
MARISTELA CZELUSNIAK

00003

Emprego público: Médico Veterinário
Matr
Nome
30073
30051

Total:

TACIA GOMES BERGSTEIN GALAN
RENATA MADUREIRA

00002

Emprego público: Musicoterapeuta
Matr
Nome
29958
30083
30090

MARIANA SANTOS PEDROSO
THOMAS RODOLFO BRENNER
MARIA SIMONE FARIAS

Classificação

9.672.25191101050

11/08/2022
09/08/2022

1 AFRO
3

RG

Data Ingresso

Classificação

86978440
87149447

19/07/2022
01/08/2022

84
85

RG

Data Ingresso

Classificação

109845779

14/06/2022

3

RG

Data Ingresso

Classificação

39634783

12/05/2022

20

RG

Data Ingresso

Classificação

136395645
102553284

17/03/2022
01/07/2022

28
30

RG

Data Ingresso

Classificação

103412900

20/06/2022

35

RG

Data Ingresso

Classificação

100163381
61869387
81387494
108484306
124688981
103434823
108497300
126633807
97010161
128515186
107738479
107247220

12/05/2022
15/03/2022
01/06/2022
14/06/2022
12/07/2022
19/07/2022
01/08/2022
16/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
01/08/2022
08/08/2022

1 AFRO
3
5
6
11
12
15
16
18
19
20
21

RG

Data Ingresso

Classificação

8.149.5207.141.021101045722

18/02/2022
24/02/2022
02/08/2022

7
8
16

RG

Data Ingresso

Classificação

134365544
107942416
37299502

04/03/2022
01/07/2022
05/07/2022

1
3
5

RG

Data Ingresso

Classificação

63342653
93960114

13/06/2022
02/06/2022

1
2

RG

Data Ingresso

Classificação

81796670
71690393
38812971

02/05/2022
23/06/2022
01/07/2022

1
4
5

10
Total:

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
00003

Emprego público: Psicólogo
Matr
Nome
30053
30086
30111
30092
30088
30093
30114
30100
30118
30106
30107
30085
30098
30117
30132
30104
30089
30116
30101
30108
30096
30128
30147
30151
30139
30140
30134

Total:

PABLINE COIMBRA BEMFICA DE SOUSA
DERICK SULIVAN LAUREANO
ANA PAULA FERRI
GLAUCIA MIRANDA
ALINE TOPOROWICZ
LEONARDO DE OLIVEIRA ANISESKI
FABIANE KRAVUTSCHKE BOGDANOVICZ
ANDREA DO CARMO BUENO
MIRIAM CHICALSKI
CAROLINNE ROQUE DE FREITAS
LETICIA NADAL FOLTRAN MOREIRA
LUCIA DE FATIMA FERNANDES MAYER
LUIDIANNE KAROLINE A TEIXEIRA TRAJANO
ANA PAULA MALYSZ
REGIANA BOBATO
KARINE CARNEIRO ARAUJO RENTZ
KARINE SZESZ
GIANNI VANESSA MAYER LAUZ
PAULA ALVES DE MIRANDA
ALEX SANDRO LOURENCO
ANA ELISA ALBACH MACHADO BRESSAM
LETICIA CARDOSO BARBOSA
DEBORA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO
VALERIA CRISTIANE CHERUBIM
JOSEANE CELUSNIAK PETROSKI
IZABELA ESPIRITO SANTO BORGES
ANGELO BONATELI NETO

00027

RG

Data Ingresso

Classificação

2842593
106393036
50029975
124819954
93994540
134390093
83895217
44897865
102208870
95858732
102021851
59400380
162036629
56780297
89171725
133682244
105055927
8065699178
105317522
146336850
90005901
5345151
144194110
39852837
71972215
78327782
343848181

06/06/2022
01/07/2022
06/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
08/07/2022
01/07/2022
12/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
01/07/2022
01/07/2022
15/07/2022
19/07/2022
04/07/2022
01/07/2022
11/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
01/07/2022
20/07/2022
29/07/2022
03/08/2022
27/07/2022
27/07/2022
21/07/2022

11
12
13
16
17
18
25
27
29
31
32
34
36
41
42
43
44
45
46
47
49
52
55
56
57
59
62

Emprego público: Técnico de Segurança do Trabalho
Matr
Nome
29977
29962
30102
30144

Total:

JAMES FRANCISCO PROENCA
PAULO FERNANDO MULLER KUCH
TIAGO LUIZ STADLER
RICARDO DOS SANTOS SILVA

00004

RG

Data Ingresso

Classificação

81151407
98875638
84669741
147312474

04/05/2022
03/05/2022
04/07/2022
28/07/2022

11
12
13
15

RG

Data Ingresso

Classificação

149165754

04/07/2022

14

Emprego público: Terapeuta Ocupacional
Matr
Nome
30105

ou em parte, o objeto deste edital.
1.4 - Serão disponibilizados 8 (oito) espaços, dentro da Estação Arte, sendo 5 (cinco) com
metragem de 27m² (vinte e sete metros quadrados) e 3 (três) com metragem de 24m² (vinte
e quatro metros quadrados), com piso em granitina, distribuídos de acordo com o layout da
estrutura da feira.
1.5 - Fica vedada a comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, brinquedos, “maletas
EDIÇÃO
Nº 3.413
PONTAdeGROSSA,
TERÇA-FEIRA,
DE AGOSTO
DE
de livros infantis”
e/ou- “maletas
colorir”, chaveiros,
jogos, livros 16
e revistas
de conteúdo
erótico ou outros itens que não estejam de acordo com o objeto deste edital.

THAIS MOREIRA GONCALVES

Extrato de Contratos de Trabalho - FPDO554.COL

Total:
00001
TOTAL GERAL: 77
Extrato de Contratos de Trabalho - FPDO554.COL

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO n° 019/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ: 76.175.884/0001-87
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018
Emprego Público: Aux. Serviços Gerais e Manutenção II - Zelador
Registro Geral

Data de
Ingresso

Classificação

29898

NILCEIA DO ROCIO PEREIRA DA LUZ

84711144

24/03/2022

75

29960

LILIANE CRISTINA KALINOSKI GUIMARAES

70277506

03/05/2022

77

29975

CLAUDIA MARTINS

104624162

04/05/2022

80

30055

THIAGO HENRIQUE VIEIRA

133737421

07/06/2022

81

30061

ISABELE SCZEZEPANSKI OSSOVIS

137402629

08/06/2022

82

Cadastro

Nome

Emprego Público: Aux. Serviços Gerais e Manutenção II - Trabalhador Braçal
Cadastro

Nome

Registro Geral

Data de
Ingresso

Classificação

29956

BRUNA LORIANE MESQUITA

102377303

28/04/2022

2

Emprego Público: Condutor I - Motorista Plantonista
Cadastro

Nome

Registro Geral

Data de
Ingresso

30012

ORLEI COSTA PINTO

49788479

13/05/2022

42

30045

JOAO CERILO TORRENS

136570013

01/06/2022

43

Classificação

Departamento de Recursos Humanos, 15 de agosto de 2022.

SMC

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E
C U LT U R A
Chamamento Público 018/2022
Credenciamento para Exploração de Espaço
Comercial na Feira do Livro 2022
O município de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMC),
torna público o credenciamento de pessoas jurídicas como livreiros, distribuidoras, editoras,
entre outros, com o objetivo de expor e comercializar livros durante a realização da Feira do
Livro 2022, conforme os termos deste edital.
O credenciamento dos participantes será realizado pela Comissão Permanente de
Licitação da Secretaria Municipal de Cultura com inscrições entre os dias 16 a 26 de agosto
de 2022.
1 - DO OBJETO
1.1 - O presente edital tem por objetivo a seleção de pessoas jurídicas para exploração de
espaço para exposição e comercialização de livros durante a Feira do Livro 2022 que
acontece de 7 a 15 de setembro de 2022, no Parque Ambiental em Ponta Grossa, Paraná.
1.2 - Ficam definidos 8 (oito) espaços alocados em infraestrutura oferecida pela organização
da Feira. Cada inscrito poderá se credenciar a 1 (um) espaço, indicando expressamente o
interesse na proposta.
1.3 - Os credenciados não poderão de qualquer forma sublocar ou ceder a terceiros, no todo
ou em parte, o objeto deste edital.
1.4 - Serão disponibilizados 8 (oito) espaços, dentro da Estação Arte, sendo 5 (cinco) com
metragem de 27m² (vinte e sete metros quadrados) e 3 (três) com metragem de 24m² (vinte
e quatro metros quadrados), com piso em granitina, distribuídos de acordo com o layout da
estrutura da feira.
1.5 - Fica vedada a comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, brinquedos, “maletas
de livros infantis” e/ou “maletas de colorir”, chaveiros, jogos, livros e revistas de conteúdo
erótico ou outros itens que não estejam de acordo com o objeto deste edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - É facultada a participação neste edital a pessoas jurídicas que possuam em seu ato
constitutivo atividade compatível com a comercialização de livros como: livreiros,
distribuidoras, editoras, empresas de material educativo ou lúdico e alfarrabistas/sebo, entre
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2.1 - É facultada a participação neste edital a pessoas jurídicas que possuam em seu ato
constitutivo atividade compatível com a comercialização de livros como: livreiros,
distribuidoras, editoras, empresas de material educativo ou lúdico e alfarrabistas/sebo, entre
outros, que atenderem às exigências deste instrumento.
2.2 - É impedida a participação de pessoa jurídica que tenha sido declarada inidônea por
qualquer órgão da administração direta ou indireta, em qualquer esfera governamental, que
esteja com direito de participar de licitação suspenso ou em plano especial de recuperação
judicial.
2.3 - É vedada a participação de pessoas jurídicas que se enquadrem em alguma das
exclusões previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e de pessoa jurídica cujo titular, dirigente,
gerente, acionista ou controlador responsável técnico ou subcontratado, seja membro da
Comissão de seleção e/ou servidor do município de Ponta Grossa.
2.4 - Ficam impedidos de participar deste edital pessoas jurídicas concordatárias ou em
processo de falência ou de recuperação judicial ou qualquer forma de proibição de participar
de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
2.5 - São impedidos de participar estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
2.6 - Não será admitida a participação de consórcios.
2.7 Os participantes devem estar em dia com suas obrigações fiscais, cujos comprovantes
poderão ser solicitados a qualquer momento.
2.8 - A participação neste edital, através da apresentação da documentação solicitada, implica
na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento.
2.9 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste
edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do
integral cumprimento do contrato.
3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - Os interessados em participar do credenciamento deverão entregar os documentos para
habilitação no período de 16 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022, diretamente na
Secretaria Municipal de Cultura, à Rua Júlia Wanderley, 936, Centro, Villa Hilda, das 8 às 18h,
fone (42) 3220-1000, ramal 2090. Não será aceita entrega de envelope em momento ou local
diverso ao definido neste edital.
3.2 - O envelope deve estar lacrado e com a seguinte identificação externa:
Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa
Credenciamento ao Chamamento Público 018/2022
Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)
3.3 - Os interessados em se credenciar deverão apresentar no ato da inscrição os seguintes
documentos de habilitação:
a) Ficha de inscrição, conforme o Anexo I deste edital;
b) Declaração da empresa, conforme Anexo II deste edital;
c) Termo de compromisso, conforme Anexo III deste edital;
d) Cópia do documento de identificação com foto, assinatura e número legível, tais
como: RG (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do
representante legal da proponente;
e) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do representante legal da
proponente;
f) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ da proponente junto à
Receita Federal;
g) Cópia do alvará de funcionamento da proponente, atualizado e em pleno vigor,
comprovando a sua lotação municipal;
h) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, débitos municipais (CND)
atualizada e em vigência, emitida pela Fazenda do município onde está sediada a
empresa proponente;
i) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos estaduais (CND)
atualizada e em vigência, emitida pela Secretaria da Fazenda do estado onde está
sediada a empresa proponente;
j) Certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos federais (CND)
atualizada e em vigência, emitida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal da
União;
k) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e em vigência, emitido pela
Caixa Econômica Federal;
l) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT),
atualizado e em vigência;
m) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial.
3.4 - Os documentos solicitados na habilitação deverão ser apresentados preferencialmente
conforme a sequência acima e poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada
por tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os
documentos emitidos em meio eletrônico, serão tidos como originais, estando sua validade
condicionada a verificação de autenticidade pela administração. Os documentos que forem
apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer parte integrante do
processo licitatório.
3.5 - Os interessados em se credenciar são responsáveis pelas informações e declarações
constantes na inscrição bem como pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados. O município de Ponta Grossa fica eximido de qualquer responsabilidade civil
e penal decorrente da execução da apresentação dos mesmos.
4 - DA SELEÇÃO
4.1 - A documentação exigida será analisada pela Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria Municipal de Cultura designada através da Portaria nº 21.464/2022, publicada no
Diário Oficial do Município, edição n° 3.295 de 25 de fevereiro de 2022, que é responsável
pela análise dos documentos relativos ao processo de seleção, assim como lhe cabe dirimir
ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões.
4.2 - As inscrições sem a documentação exigida, com documentos faltando, documentos
ilegíveis, fora da validade, não preenchidos corretamente ou faltando dados serão
automaticamente indeferidas.
4.3 - Os proponentes das inscrições indeferidas terão o prazo de 2 (dois) dias para
apresentarem a documentação correta e participarem do processo de análise para o presente
credenciamento.
4.4 - As inscrições deferidas serão analisadas empregando os seguinte critérios e pontuação:
Critério

Pontuação

Exploração comercial satisfatória em edições
anteriores da Feira do Livro no Município de
Ponta Grossa, com comprovação através de
declaração de participação fornecida pelo
município de Ponta Grossa.

5 pontos

Número de participações satisfatórias em
Feiras do Livro no Município de Ponta Grossa,
com comprovação.

máximo de 5 pontos
Será considerado 1 ponto para cada edição

Número de participações satisfatórias em
Feiras do Livro em outros municípios, com
comprovação através de declaração de
participação fornecida pelo município.

máximo de 5 pontos
Será considerado 1 ponto para cada edição

5.2 - A nota final será dada pela somatória dos pontos dos critérios, sendo possível atingir a
pontuação total máxima de 15 (quinze) pontos.
5.3 - Em caso de empate, será aplicada como norma de desempate a nota individual nos
critérios, sucessivamente:

2022

Liste as editoras com as quais trabalha:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022
-

Exploração comercial satisfatória em edições anteriores da Feira do Livro no Município
de Ponta Grossa.
Maior número de participações satisfatórias em Feiras do Livro no Município de Ponta
Grossa.
- Maior número de participações satisfatórias em Feiras do Livro em outros municípios.

-

Persistindo o empate, será realizado sorteio.
5.4 - Os 8 (oito) proponentes melhor pontuados serão credenciados para a exploração
comercial do espaço na Feira do Livro de Ponta Grossa e os demais estarão classificados
como suplentes, em ordem decrescente de pontuação.
5.5 - O resultado da avaliação, com a listagem dos credenciados e suplentes, será divulgado
no site da SMC, cultura.pontagrossa.pr.gov.br/chamamentos-publicos, até o dia 02 de
setembro de 2022 e publicado no diário oficial.
5.6 - A decisão da Comissão de Avaliação é irrevogável e irrecorrível.
6 - DA CONTRAPARTIDA
6.1 - Como contrapartida os credenciados selecionados para participar da Feira do Livro de
Ponta Grossa deverão realizar a contratação de um total de 72 (setenta e duas) horas de
contação de história.
6.2 - Cada credenciado será responsável pela contratação de 9 (nove) horas e 30 (trinta)
minutos de contação de história, sendo, no mínimo, 3 (três) profissionais diferentes, à escolha
do credenciado, para completar o total de horas designado.
6.3 - A negociação deverá ser realizada diretamente entre os credenciados e os artistas
contadores de história, definindo o valor e o tempo da prestação de serviço de cada um.
7 - DA EXECUÇÃO
7.1 - O credenciamento será configurado como relação contratual de prestação de serviço,
conforme minuta do contrato apresentada no Anexo IV deste edital.
7.2 - A execução do objeto dará início com a montagem da infraestrutura das bancas que
deve ocorrer impreterivelmente no período de 8 às 21h dos dias 5 e 6 de setembro de 2022 e
será finalizada após a desmontagem da infraestrutura própria do credenciado que deve
ocorrer após o encerramento oficial da Feira do Livro marcado para 21h do dia 15 de setembro
de 2022.
7.3 - Para a execução do serviço o credenciado deverá disponibilizar para a comercialização
livros que, obrigatoriamente, contenham o selo FSC.
7.4 - Fazer uso exclusivamente do espaço que lhe for definido, tomando cuidado para deixar
desimpedido o corredor em frente ao seu espaço para livre circulação do público visitante da
Feira.
7.5 - Responsabilizar-se integralmente pela segurança do respectivo espaço e realizar a sua
abertura e fechamento nos horários estabelecidos.
7.6 - Não realizar propaganda de caráter político, religioso e/ou filosófico, ainda que relativo a
publicação comercializada pelo credenciado.
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Os inscritos autorizam o uso de seu nome e imagem pela Prefeitura de Ponta Grossa e
Secretaria Municipal de Cultura para divulgação da Feira do Livro sem qualquer ônus para o
município.
8.2 - Diante do credenciamento e execução do serviço contratado, é vedada qualquer
manifestação que contenha conteúdo preconceituoso e/ou que seja caracterizado como
discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso e/ou que
incite ao ódio. Da mesma forma, não é permitido que contenha fake news (notícias falsas),
polarização política e sexista. A presença deste tipo de conteúdo será considerada como
violação de interesse público. Caso seja constatada, a qualquer tempo, a presença desses
conteúdos, o credenciamento será considerado nulo, sem qualquer prejuízo para a Secretaria
Municipal de Cultura e Prefeitura de Ponta Grossa.
8.3 - A Secretaria Municipal de Cultura poderá alterar ou revogar o presente edital a qualquer
tempo por ato unilateral da mesma, quando o interesse público assim o exigir, sem gerar
qualquer obrigatoriedade de indenização aos credenciados.
8.4 - Informações sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo email
cultura@pontagrossa.pr.gov.br e pelo telefone (42) 3220-1000 - ramal 2088.
8.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela SMC.
8.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este
edital.
8.7 - Ao encaminhar sua inscrição os participantes declaram estar cientes e de acordo com
este regulamento.

_________________________________________________________________________

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

_________________________________________________________________________
Tipos de livros a serem vendidos:
( ) Literatura infantil
( ) Literatura juvenil
( ) Literatura para adultos
( ) Técnicos
( ) Livros usados
( ) Livros religioso
( ) Materiais de leitura em formato acessível (livros em Braille e/ou audiolivros) – (apresentar
lista com títulos e autores).
( ) Outros, quais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Anexo II
Declaração da Empresa
A empresa _______________________________________________, inscrito no CNPJ n°.
_________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Senhor(a)
______________________________________,
portador(a)
do
RG
n.°
_______________________ e do CPF n.° _______________________, declara:
a) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º
9.584/1999 e atendendo a norma constitucional do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme Decreto Federal n.° 4.358, que não utiliza mão de obra direta ou indireta
de menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.
b) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública de
qualquer natureza e esfera governamental.
c) Que o ato constitutivo é vigente.
d) Que está ciente das condições para participação do edital, conhece e aceita todas as
condições do mesmo.
f) Declara que cumpre os requisitos de habilitação.
Ponta Grossa,
de
de 2022
__________________________________________________
(nome e número do documento de Identidade do declarante)

Anexo III
Termo de Compromisso
Eu, _____________________________________________________, portador do RG nº
__________________________, inscrito no CPF nº _______________________, neste ato
representando a empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº
____________________________, com sede no endereço __________________________
________________________________________________________, comprometo-me a
participar da Feira do Livro de Ponta Grossa, que ocorrerá de 7 a 15 de setembro de 2022,
em conformidade com o Chamamento Público 018/2022 - Credenciamento para Exploração
de Espaço Comercial na Feira do Livro 2022, a qual tenho total conhecimento.
Ponta Grossa,
de
de 2022.
_____________________________________
ASSINATURA DO CREDENCIADO
Anexo IV
Minuta do Termo de Prestação de Serviço
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E A EMPRESA
«NOME DA CREDENCIADA»

Nome do responsável pela banca:_____________________________________________

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria
Municipal de Cultura, inscrita no CNPJ nº 76.175.884/0001-87, com sede administrativa na
Rua Júlia Wanderley, 936 – Centro – Mansão Villa Hilda – Ponta Grossa/PR, neste ato
representada por
seu Secretário, Alberto Schramm Portugal,
denominada
CREDENCIADORA; e de outro lado a empresa «NOME DA CREDENCIADA», inscrita no
CNPJ nº «CNPJ» sediada à <<ENDEREÇO>>, na cidade de «CIDADE», doravante
denominado apenas CREDENCIADA, neste ato representada pelo Sr(a). «NOME DO
REPRESENTANTE» , brasileiro(a), portador do RG nº «RG» e do CPF nº «CPF», acordam e
ajustam firmar o presente TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nas normas da Lei
8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital do Chamamento
Público 018/2022 - Credenciamento para Exploração de Espaço Comercial na Feira do Livro
2022, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidora dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CPF:__________________ RG:___________________ Órgão expedidor:____________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Ponta Grossa, 27 de julho de 2022
ALBERTO SCHRAMM PORTUGAL
Secretário Municipal de Cultura
Anexo I
Formulário de Inscrição
1. Identificação do Participante:
Nome da entidade/razão social:______________________________________________

CNPJ:__________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________
Bairro:_________________ Cep:____________ Cidade:__________________________
Fone/Fax:____________________________ Celular: ____________________________
Email: __________________________________________________________________
2. Informações Complementares:
Já participou da Feira do Livro de Ponta Grossa?
( )Não ( )Sim, quando?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Já participou de outras Feiras do Livro além da Feira de Ponta Grossa?
_________________________________________________________________________
Em quais outras Feiras do Livro participou? (anexar comprovação documental: certificado de
participação ou contrato):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Liste as editoras com as quais trabalha:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tipos de livros a serem vendidos:
( ) Literatura infantil
( ) Literatura juvenil
( ) Literatura para adultos
( ) Técnicos
( ) Livros usados

- Este termo tem por objeto viabilizar o credenciamento de empresas especializadas na
comercialização de livros junto à Feira do Livro 2022 que acontecerá na Estação Arte em
Ponta Grossa – PR, no período de 7 a 15 de setembro de 2022.
- A credenciada terá direito a utilização de 1 (um) espaço na Estação Arte no período de 5 a
16 de setembro de 2022, sendo os dias 5 e 6 destinados à montagem da banca e a
desmontagem deve ser realizada até o dia 16 de setembro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CREDENCIADA
- A credenciada deverá, durante todo o período do evento, prezar, zelar e contribuir para a
qualidade e segurança do evento.
- A credenciada deverá cumprir com todas as formas, observações, condições, requisitos e
disposições estabelecidas no edital do Chamamento Público 018/2022
- Credenciamento para Exploração de Espaço Comercial na Feira do Livro 2022, anexos,
presente instrumento e aquelas estabelecidas pela SMC.
- A credenciada deverá executar todos os serviços/atos/procedimentos necessários ao pleno
e total cumprimento do objeto e demais disposições deste instrumento, tudo nas formas e
condições estabelecidas pela SMC.
- A credenciada fica responsável pela contratação de, no mínimo, 3 (três) profissionais de
contação de história, totalizando 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos de apresentações, como
contrapartida pela exploração do espaço comercial durante a feira.
- Os preços dos livros deverão ser condizentes com o de mercado, incluindo todos os custos
incidentes, com total proibição de prática de sobrepreço.
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EDIÇÃO Nº 3.413 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2022

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CREDENCIADORA
- Fiscalizar e examinar a documentação apresentada pela credenciada;
- Acompanhar a correta execução do objeto deste termo por intermédio da SMC, fiscalizando
o exato cumprimento das obrigações assumidas pela credenciada.

SMF

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D A FA Z E N D A

- A credenciadora não terá qualquer custo relativo a esta contratação.
- Não haverá despesas para a credenciadora em decorrência desta contratação, motivo pelo
qual se deixa de apresentar a dotação orçamentária.
- Fiscalizar a execução, controle, atestação e avaliação sendo, especialmente designado para
este fim o servidor FERNANDO ANTÔNIO BASSETTI CESTARO, matrícula nº 28.774, CPF
nº 044.272.649-05, e-mail para contato cultura@pontagrossa.pr.gov.br, com as atribuições
específicas determinadas no art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
- Este termo terá vigência pelo prazo de até 90 (noventa) dias, improrrogáveis, após a data
de sua assinatura.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Ponta Grossa, para dirimir eventuais
dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. E por estarem as partes justas e
contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.
Ponta Grossa,

de

de 2022

_________________________________________
Alberto Schramm Portugal
Secretário Municipal de Cultura
_________________________________________
«NOME DO REPRESENTANTE»
Credenciada
Testemunhas:
1º _____________________________________
2º _____________________________________

SMCSP

S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E C I D A D A N I A E
SEGURANÇA PÚBLICA

DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
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 15 de agosto de 2022.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. do Contribuinte
Nome
PROTOCOLO
209059
WEBER DOS SANTOS & CIA LTDA
OXY n. 38057/2021
______________________________________________________________________________

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 15 de agosto de 2022.
SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
N. do Contribuinte
Nome
146605
SONIA CANDIDA MARIANO

FMSPG

F U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 216/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R K2 PNEUS LTDA
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de PNEUS PARA VEÍCULOS, VANS para
Fundação Municipal de Saúde
VALOR: R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 34/2022
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 217/2022-FMSPG

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TEREZA PNEUS LTDA
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de PNEUS PARA VEÍCULOS, VANS para
Fundação Municipal de Saúde
VALOR: R$ 177.976,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 34/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO N° 043/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para a realização de
Controle Externo de Qualidade na forma de ensaios de proficiência para o Laboratório Alfredo
Berger conforme especificações. Contemplando o desenvolvimento, execução e gestão destes
serviços para a Fundação Municipal de Saúde.
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 045/2022
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FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FUNDAÇÃO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: JOÃO GRABOVICZ PEREIRA EIRELICNPJ: 23.711.759/0001-88.
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CAPINA, PODE DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE, ARBUSTOS E CERCAS VIVAS,
NOS ESTABELECIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.
Os serviços compreendem: LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES
INTERNAS E EXTERNAS, SOLOS NATURAIS, JARDINEIRAS E VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS, COMPREENDENDO CORTE DE GRAMA, CAPINA, PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE, ARBUSTOS E CERCAS VIVAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA PERFEITA EXECUÇÃO,
sem dedicação de mão de obra exclusiva, conforme especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Eletrônico nº 012/2022, proposta vencedora, parte integrante
deste Contrato, independentemente de transcrição.
VALOR:R$ 57.923,95 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco
centavos).
PRAZO: O prazo de vigência deste termo será de 15/08/2022 à 14/08/2023, e terá sua eficácia
após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado,
por interesse das partes, desde que haja autorização formal da autoridade competente.
SEI:23996/2022.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 21/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E CARLOS ROBERTO BACH E EMPRESA MONTORO IMOVEIS LTDA

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: MONTORO IMOVEIS LTDA
CNPJ 08.955.357/001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração de
fiscal ao contrato nº 21/2021, cujo objeto -Locação de imóvel para ser utilizado pelo CRAS Cará
Cará de responsabilidade do Departamento de Proteção Social Básica. nas condições da Dispensa de Licitação nº031/2021. Em conformidade com o SEI64219/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCAL FISCALIZAÇÃO-Fica alterado a partir de 05 de Agosto de
2022, a fiscalização do presente contrato para a servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 22/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E A EMPRESA PAZ COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

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
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO- O presente instrumento tem como objetivo alteração da
fiscalização ao contrato nº 022/2021, cujo objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,
MÃO DE OBRA, a ser executados nas unidades da Fundação de Assistência Social de Ponta
Grossa, em regime de dedicação exclusiva, conforme descrição constante no Termo de Referência, Pregão 11/2021. Em conformidade com o SEI64219/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO- Fica alterado a partir de 05 de Agosto de 2022, a
fiscalização do presente contrato, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica, para a
servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 025/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E A EMPRESA DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 27.017.206/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração de
fiscal ao Contrato n°. 025/2021, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS EM TODAS AS
ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, BEM COMO SERVIÇO DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO
DE CAIXAS D'ÁGUA; DESENTUPIMENTO E LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
DE CAIXA DE GORDURA E REDE DE ESGOTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DEFENSIVOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO
MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EPI’S E MATERIAL DE CONSUMO ADEQUADO, nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Pregão Eletrônico nº018/2021. Em conformidade
com o SEI64219/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO-Fica alterado a partir de 05 de Agosto de 2022, a
fiscalização do presente contrato, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica, para a
servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 037/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E A EMPRESA GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: GAJJ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 13.537.258/0001-73
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração de
fiscal ao Contrato n°. 037/2018, que tem como 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
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CONSTRUÇÃO CIVIL, NA SEDE ADMINISTRATIVA E DEMAIS UNIDADES DA FUNDAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Pregão Eletrônico nº047/2018. Em conformidade com o SEI64219/2022, que se faz
na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO-Fica alterado a partir de 05 de Agosto de 2022, a
fiscalização do presente contrato, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica, para a
servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO NONO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 02/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E A EMPRESA EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: EPV SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP
CNPJ 10.724.148/0001-22
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração de
fiscal ao contrato nº 002/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância eletrônica vídeomonitoramento e serviço mensal de monitoramento eletrônico, de alarme via GPRS com
transmissão de dados, serviço de atendimento tático móvel, senhas de coação e verbal, a serem
prestados nas unidades administrativas da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. Os
serviços deverão ser prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do
Edital do Pregão Presencial 49. Em conformidade com o SEI64219/2022, que se faz na forma
abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO-Fica alterado a partir de 05 de Agosto de 2022, a
fiscalização do presente contrato, vinculada ao Departamento de Proteção Social Básica, para a
servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________

EXTRTAO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO Nº 11/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
E LUCIANO S. FARAGO/GABRIELA G. FARAGO/TAVARNARO IMÓVEIS LTDA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: TAVARNARO IMÓVEIS LTDA
CNPJ 76.165.778/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a alteração
de fiscal ao contrato nº 11/2022, cujo objeto -Locação de imóvel para utilização do Centro de
Referência de Assistência Social/CRAS Vila XV, de responsabilidade do Departamento de Proteção Social Básica. nas condições da Dispensa de Licitação nº07/2022. Em conformidade com o
SEI64219/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO-Fica alterado a partir de 05 de Agosto de 2022, a
fiscalização do presente contrato para a servidora: Sandra Aparecida Acordi Santos, Assistente
Social -matrícula:24587.
______________________________________________________________________________
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2019, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA
GUILHERME AUGUSTO BUSS TUPICH.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
CNPJ 07.865.433/0001-59
CONTRATADA: GUILHERME AUGUSTO BUSS TUPICH
CNPJ: 19.294.119/0001-42
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO-O presente instrumento tem como objetivo a retificação
numérica e inclusão de fiscal ao Contrato n°. 041/2019, que tem como objeto contratação de 01
professor de dança, para prestar serviços de aulas e formação de grupos, nas condições estabelecidas
no Edital de Chamada Pública 001/2019 e em observância ao contido e especificado na documentação
levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 046/2019, publicada no dia 04 de novembro de 2019,
com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE. Em
conformidade com o SEI50791/2022, que se faz na forma abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA –REAJUSTE- O objeto do presente termo de apostilamento consiste no
reajuste do valor contratual, conforme Cláusula 6ª do presente Contrato, calculado de acordo com o
índice contido nos autos do processo, tabela abaixo:
VALOR
VARIAÇÃO
VALOR
VALOR
VLR HORA
PERÍODO BASE R$
INPC %
R$
R$
AULA R$
35.712,00
3,879533
1.385,46
37.097,46
64,41
11/19 a 10/20
11/20 a 10/21
Total R$

37.097,46

9,824544

3.644,66

40.742,12

70,73

5.030,38

CLÁUSULA SEGUNDA- PREÇO- Visando atender ao reajuste concedido na cláusula primeira, fica
estabelecido a hora/aula em R$ 70,73 (setenta reais e senta e três centavos).
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:21.003.08.242.0044.2219-Código Reduzido 65-3.3.90.39.05.00-Fonte 001.
CLÁUSULA TERCEIRA -VALOR CONTRATUAL: Face o acréscimo do valor constante da cláusula
segunda, a composição do novo valor do contrato em R$ 112.166,38 (cento e doze mil, cento e
sessenta e seis reais, trinta e oito centavos).

IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A

Edital de Publicação – PROJETO NOSSA VAGA
Nº 01/2022– IPLAN

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento ao Decreto no 11.757/2016, torna público que
a empresa JEDOS RESTAURANTE LTDA portadora do CNPJ 43.739.318/0001-00, protocolou o
PROJETO NOSSA VAGA, conforme consta no Processo nº 30884/2022, localizado na Balduíno
Taques, 1768 - Órfãs, deste município.
A manifestação pública deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da publicidade do projeto, em acordo com o contido no Art.º. 7º do referido Decreto.
O projeto estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.
Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
Celso Augusto Sant´Anna
Diretor Executivo IPLAN

1
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PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 010/2022
RATIFICAÇÃO E TERMO CONTRATUAL
SEI nº. 63060/2022

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CONTRATADA: LUCAS GIEBELUKA DE PAULA – CNPJ: 13.929.140/0001-90
OBJETO: Aquisição de 03 (três) unidades de fone com microfone (headset) que contenham 2
conexões P2 (cabos de microfone e fone separados), além de 03 (três) unidades de adaptador “2”
P2 fêmea para “1” P2 macho estéreo.
VALOR TOTAL: R$ 104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos)
RECURSOS: Conta Corrente nº. 996-1, Agência nº. 0400: Caixa Econômica Federal – CEF
FUNDAMENTO: Artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº. 13.303/2016.
GESTORA DO CONTRATO: Leila Batista Guse Martins
Ponta Grossa, 15 de agosto de 2022.
MAURÍCIO SILVA
Diretor Presidente – PROLAR

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 20/22
PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2022

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratado: MARCELO JACOB, CNPJ/MF n° 11.774.132/0001-97
Objeto: a aquisição de material de limpeza, pelo período de 12 (doze) meses a partir da publica-ção do contrato no Diário Oficial do Município.
Vigência: O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da publica-ção do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município.
Valor: R$ 7.140,00 (sete mil,cento e quarenta reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Ponta Grossa, em 08 de agosto de 2022.
VEREADOR FILIPE CHOCIAI
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 21/22
PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratado: STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF n° 10.278.563/0001-08
Objeto: a aquisição de “02(dois) relógios identificador de ponto”, em conformidade com as es-pecificações e detalhamentos consignados no Edital e observados as discriminações previstas no
Anexo 01 - Termo de Referência.
Vigência: O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da publica-ção do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município.
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PARA O PO-DER LEGISLATIVO
4.4.90.52.42.00 – MOBILIÁRIO EM GERAL
Ponta Grossa, em 08 de agosto de 2022.
VEREADOR FILIPE CHOCIAI
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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