
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO 

Visconde de Taunay, n° 950 — Telefone: (42)3220-1000 — CEP: 84051-000 Ponta Grossa — PR 

RETIFICAÇÃO DE DECISÃO DE P INSTÂNCIA 
(publicado no D.O.M. 17/01/2019) 

DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO, EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE À CONTRATADA/ LICITANTE. 

Protocolado Municipal n°. 1720160/2018 

Contratada/Licitante: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
EPP 

Secretaria Interessada: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa-AFEPON 

• Relatório 

A empresa foi devidamente notificada, apresentou defesa constante no 
protocolado 2620303/2018 juntado a esses autos, observados todos os prazos, foi 
emitido parecer jurídico 1576/2018 que fundamentou nossa decisão de 08 de outubro de 
2008, publicada em 11 de outubro no Diário Oficial do Município, onde foi aplicada a 
penalidade multa de 10% (dez por cento) sobre o remanescente do contrato(Ata de 
Registro 05/2018/Afepon). 

Ocorre que a própria AFEPON manifestou-se posteriormente, que foram 
entregue todos os itens constantes do empenho 208/2018 originado da ata já referida e 
que não incidiria a multa aplicada de não entrega parcial e sim por atraso na entrega, 
para tanto juntou os ofícios às folhas 60 e 61, onde esclarece a situação, inclusive com o 
cálculo dos dias de atraso, configurando o valor da multa de R$ 22,71 (vinte e dois reais 
e setenta e um centavos) e alterando o fundamento dessa penalidade para o art. 12, 
porém inciso III do Decreto Municipal 1990/2008, enviado a Procuradoria Geral do 
Município, após todos esses esclarecimentos a senhora procuradora manifestou-se 
através da cota de 20 de fevereiro, tendo ciência da situação e retificando seu parecer 
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para a aplicação de multa , porém desta feita, devido ao atraso na entrega, previsto no 
inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 1990/2008 e . Assim após todas essas 
manifestações e esclarecimentos, retifico a decisão tomada para aplicação de multa 
referente ao atraso na entrega dos equipamentos. 

• Fundamentação 

Na forma de todos os esclarecimentos e manifestações, dos pareceres jurídicos, temos 
que o Processo Administrativo em epígrafe foi regularmente instaurado, bem como 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e 
especificamente na Lei Municipal 8.393/2005. 

• Dispositivo 

Fundamenta o presente procedimento, o disposto na Lei Municipal 8.393/2005, 
artigo 4°, III e no Decreto Municipal 1990/2008, artigo 12, III in verbis: 

Art. 4"- caberá multa: 

III - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor de cada item do 
empenho e/ou contrato, por dia que exceder o prazo ajustado para 
execução ou entrega do objeto; 

Art. 12 Caberá multa de: 

III - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor de cada item do 
empenho e/ou contrato, por dia que exceder o prazo ajustado para 
execução ou entrega do objeto; 

Fundamentado nas manifestações e nos pareceres jurídicos acima citados e que 
fazem parte dessa decisão, retifico a decisão proferida publicada em 11 de outubro de 
2018 e dessa forma condeno a contratada ao pagamento de multa de 05% (cinco por 
cento), sobre o valor de cada item do empenho, por dia que exceder o prazo ajustado para 

execução ou entrega do objeto, na quantia quantia calculada pela AFEPON, publique-se essa 
decisão, retificando a mesma nos sites pertinentes. 

Ponta Grossa, 03 de abril de 2019. 

/11 
Ce o Aug to Sant'anna 

Secretário Mun ipal d nfraestrutura e Planejamento 
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LOTE 2 LOTE 2 
Valor Total do Lote: 5.672,90 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos). 

1 Macera facial de Borda Infla- 
vel para ventilação não inva-
siva (VNI) ou ambu para res-
piração artificial e reanimação 
confeccionada em polipropilen 
ou polissulfona e silicone au-
toclavavel. Deve acompanhar 
fixafor cefálico (cabresto) e co-
nexão tipo coltovelo em polis-
sulfona. Deve ser compativel 
com circuitos de respiradores 
das marcas Takaoca. Drager 
e Intermed obrigatoriamente.  
Devem ainda atender a requi-
sitos de citotoxidade mínimos, 
sensibilidade e hemocompati-
bilidade, ser atóxicos, estan-
do, portanto, em conformidade 
com as normas de biocompati-
bilidade vigentes. 
Ser resintesntes a estereliza-
ção por autoclave e óxido de 
etileno. 

ROMED CJT 10 R$567,29 R$5.672,90 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 5.672,90 (cinco mil , seiscentos e setenta 
e dois e noventa) 

Ponta Grossa/PR, 29 de março de 2019. 
Pregoeira: Suzana Melina 

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
Resultado do Pregão n° 12/2019 — Processo n° 23/2019 — para Aquisição de Divisorias tipo naval 

"mimado em 19/03/2019. 
NECEDOR: WA.M. COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO -CNPJ: 20.973.477/0001- 

Valor Total do Fornecedor: 133.710,00 (cento e trinta e três mil, setecentos e dez reais). 
LOTE 1 LOTE 

Valor Total do Lote: 33.435 00 trinta e três 
1 

mil trocentos e trinta e cinco reais . 

i 

Divisórias tipo naval, instala-
das, compostas por: painéis 
com perfis necessáriso para 
colocação (cor a definir), 
portas completas, vidros 
Instalados, peças para fixa-
ção, dobradiças, fechaduras, 
adaptações em varios tipos 
de modulação forma X,L ou 
T, com passagem de fiação. 
As medidas e alturas serão 
variáveis, conforme necessi-
dade de cada local. 

PG FLEX M° 250 R$133,74 R$33.435,00 

LOTE 2 LOTE 2 
Valor Total do Lote: 100.275.00 cem mil, duzentos e setenta e cinco reais . 

1 Unkr*áe Otiaid,': Vaklf tipt , T --- 

R$100.275,00 1 

goeN, 

Divisónas tipo naval, instala-
das, compostas por: painéis 
com perfis necessáriso para 
colocação (cor a definir), 
portas completas, vidros 
instalados, peças para fixa-
ção, dobradiças, fechaduras, 
adaptações em varios tipos 
de modulação forma X,L ou 
T, com passagem de fiação. 
As medidas e alturas serão 
variáveis, conforme necessi-
dade de cada local. 

PG FLEX M' 750 R$133,70 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO R$ 133.710,00 (cento e trinta e tres mil , sete 
centos e dez) 

Ponta Grossa/PR, 29 de março de 2019. 
Pregoeira: Suzana Mollna 

AVISO DE EDITAL 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 

seu Departamento de Compras, toma público a realização do seguinte procedimento licitatório: 
Pregão, na Forma Eletrônico n° 54 / 2019 

Data: 18/04/19 
Horário: 14 :00horas 
Objeto: Contratação de serviços e locação de software para gerenciamento e gestão de combus-
tível, com a utilização de cartões magnéticos personalizados, com implantação e treinamento ope-
racional presencial, para uso do sistema de abastecimento com cartão magnético, para atender 
os veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, com as 
características descritas no Edital. 
Valor máximo: R$ 2.272.593,00 (Dois milhões, duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e no-
venta e três reais). 
Dotação Orçamentária: 

175 04.011.04.122.0188.2.028/339030 Secretaria Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 177 04.011.04.122.0188.2.028/339039 

Maiores Informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Depar- 
tamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. 
Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/ 
fax (042) 3220-1000 Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br  / 

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES 
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

Ponta Grossa, 03 de abril de 2019. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 
Visconde de Taunay, n° 950 — Telefone: (42) 3220-1000 — CEP: 84051-000 Ponta Grossa — PR 

- , 
!FICA .0 DE 1' INSTANCIA 

,.,,,= ado no D.O.M. 17/01/2019) 
-:;,.n,  

DEC O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO, 
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE À CONTRATADA/ 

LICITANTE. 
Protocolado Municipal n°. 1720160/2018 
Contratada/Licitante: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 
Secretaria Interessada: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa-AFEPON 

• Relatório 
A empresa foi devidamente notificada, apresentou defesa constante no protocolado 2620303/2018 
juntado a esses autos, observados todos os prazos, foi emitido parecer jurídico 1576/2018 que fun-
damentou nossa decisão de 08 de outubro de 2018, publicada em 11 de outubro no Diário Oficial 
do Município, onde foi aplicada a penalidade multa de 10% (dez por cento) sobre o remanescente 
do contrato (Ata de Registro 05/2018/Afepon). 
Ocorre que a própria AFEPON manifestou-se posteriormente, que foram entregue todos os Itens 
constantes do empenho 208/2018 originado da ata já referida e que não incidiria a multa aplicada 
de não entrega parcial e sim por atraso na entrega, para tanto juntou os ofícios às folhas 60 e 61, 
onde esclarece a situação, inclusive com o cálculo dos dias de atraso, configurando o valor da 
multa de R$ 22,71 (vinte e dois reais e setenta e um centavos) e alterando o fundamento dessa 
penalidade para o art. 12, porém inciso III do Decreto Municipal 1990/2008, enviado a Procuradoria 
Geral do Município, após todos esses esclarecimentos a senhora procuradora manifestou-se atra-
vés da cota de 20 de fevereiro, tendo ciência da situação e retificando seu parecer para a aplicação 
de multa, porém desta feita, devido ao atraso na entrega, previsto no inciso III do art. 12 do Decreto 
Municipal 1990/2008. Assim após todas essas manifestações e esclarecimentos, retifico a decisão 
tomada para aplicação de muita referente ao atraso na entrega dos equipamentos. 

• Fundamentação 
Na forma de todos os esclarecimentos e manifestações, dos pareceres jurídicos, temos que o 
Processo Administrativo em epígrafe foi regularmente instaurado, bem como assegurados o con-
traditório e a ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 
8.393/2005. 

• Dispositivo 
Fundamenta o presente procedimento, o disposto na Lei Municipal 8.393/2005, artigo 4°, III e no 
Decreto Municipal 1990/2008, artigo 12, III in verbis: 

Art. 4° - caberá multa: 
III - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor de cada item do empenho e/ou contrato, 

por dia que exceder o prazo ajustado para execução ou entrega do objeto; 
Art. 12 Caberá multa de: 

III - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor de cada item do empenho e/ou contrato, 
por dia que exceder o prazo ajustado para execução ou entrega do objeto; 
Fundamentado nas manifestações e nos pareceres jurídicos acima citados e que fazem parte 
dessa decisão, retifico a decisão proferida publicada em 11 de outubro de 2018 e dessa forma 
condeno a contratada ao pagamento de multa de 05% (cinco por cento), sobre o valor de cada item 
do empenho, por dia que exceder o prazo ajustado para execução ou entrega do objeto, na quantia 
calculada pela AFEPON, publique-se essa decisão, retificando a mesma nos ates pertinentes. 

Ponta Grossa, 03 de abril de 2019. 
Celso Augusto Sant'anna 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento 

NOTIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO: Pregão n.219/2018 

CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
O Departamento de Compras e Contratos do Município de Ponta Grossa/Pr — toma público que foi 
INDEFERIDO o pedido de REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO LOTE 09 —ATA 317/2018 - referente 
ao Pregão 219/2018, nos termos do protocolo n. 800310/2019, Requerente: PROMEFARMA RE-
PRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. Mais informações, poderão ser obtidos no Departamento 
de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, pelo telefone 
(42)3220-1000 RAMAL:1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.  

Ponta Grossa, 03 de abril de 2019. 
CLAUDETE ROSANA DE QUADROS 

Pregoeira 

NOTIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO: Pregão n.351/2018 

CONTRATADA: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP 
O Departamento de Compras e Contratos do Município de Ponta Grossa/Pr — toma público que foi 
DEFERIDO o pedido de DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE 55 —ATA 19/2019 - referente ao Pregão 
351/2018, nos termos do protocolo n. 720198/2019, Requerente: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI — 
EPP. Mais informações, poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário 
das 12h0Omin as 18h00min na sede da prefeitura, pelo telefone (42)3220-1000 RAMAL:1003 ou 
ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licItacoes.  

Ponta Grossa, 03 de abril de 2019. 
CLAUDETE ROSANA DE QUADROS 

Pregoeira 

CONT `TOS 

NONO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 039/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: RIVONEL REBINSKI 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá-rio, que passa ter a seguinte redação: 
"As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 
09002.1236102152084/3390330300. Código Reduzido n° 623." 

DÉCIMO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 472/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: VIAÇÃO APOIO LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação: 
"As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 
09002.1236102152084/3390330000. Código Reduzido n° 625." 
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Departamento de Compras e Contratos

Ao (À)

Departamento de Compras e Contratos

 

AUTO DE MULTA Nº 013/2020-DECOM

Protocolado Municipal n. 1720160/2018 e SEI68159/2020

 

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 12, inciso III do Decreto n. 1990/2008,
da seguinte forma:

 

Número do
Empenho: 208/2018

Contratado/Multado: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Infrações
Cometidas:

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

 

Valor da Multa R$ 22,71 (vinte e dois reais e setenta e um centavos)

 

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

 1. Desconto sobre o valor da garantia;

 2. Inscrição em dívida ativa municipal para cobrança judicial;

 3. Processo administrativo para declaração de inidoneidade para licitar.
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Ponta Grossa, 09 de novembro de 2020.

 
09 de novembro de 2020

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS AURELIO DIAS, Assistente de
Administração I, em 09/11/2020, às 14:14, 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 0915558 e o código CRC 2BF37158.
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ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.963 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020 7

 O edital com todas as informações encontra-se disponível gratuitamente aos interessados 
na página da internet pontagrossa.pr.gov.br/licitações/Chamada Pública.
 Informações complementares serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licita-
ções, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone 
(042) 99900-0974. 

Ponta Grossa, 09 de novembro de 2020.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

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

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 019/2020
PROCESSO Nº 074/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL, realizado em 27/10/2020. 
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Unit. R$)  Total (R$)

01 (FAS) TOTEM DISPENSER 
DE ÁLCOOL GEL ACSHIELD UND 80 171,9900 13.759,2000

Valor Total do Fornecedor: R$ 13.759,20 (treze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte 
centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 13.759,20 (treze mil, setecentos e cin-
quenta e nove reais e vinte centavos)

Ponta Grossa/PR, 10 de novembro de 2020.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira
______________________________________________________________________________

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

AUTO DE MULTA Nº 013/2020-DECOM
Protocolado Municipal n. 1720160/2018 e SEI68159/2020 

 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 12, inciso III do Decreto n. 1990/2008, 
da seguinte forma:
Número do Empenho: 208/2018
Contratado/Multado: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Infrações Cometidas: Artigo 4º, III da Lei n. 8.393/2005 e artigo 12, III do Decreto nº 1990/2008.
Valor da Multa R$ 22,71 (vinte e dois reais e setenta e um centavos)
 A presente multa deverá ser paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento, e a 
ausência de quitação importa sucessivamente em:
   1. Desconto sobre o valor da garantia;
   2. Inscrição em dívida ativa municipal para cobrança judicial;
   3. Processo administrativo para declaração de inidoneidade para licitar.

Ponta Grossa, 09 de novembro de 2020.
Marcos Aurélio Dias

Diretor do Departamento de Compras e Contratos

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

Publicação  (0920795)         SEI SEI68159/2020 / pg. 82


	Penalidades  (0898679)
	Cota do Processo SMIP/DECOM 0915558
	Publicação  (0920795)
	E-mail  (0920802)
	Cota do Processo SMIP/DECOM 1140004

