
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

D E C R E TO S

D E C R E T O  N°  1 4. 3 0 4,  de 18/04/2018
Regulamenta a Lei Municipal n° 12.696/2016, 
dispõe sobre a proibição da técnica de mala-
bares em logradouros públicos, e dá outras 
providências.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, sob o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, 
considerando a Lei Municipal n° 12.696/2016, e tendo em vista o contido nos protocolados nº 
3260258/2016, 3260263/2016, 3260261/2017, 

D E C R E T A
Art. 1°  Fica proibida, em logradouros públicos que servem para estacionamento ou circulação de 

veículos ou pedestres, a prática de jogos de malabarismos, por artistas profissionais ou 
não, que utilizem, portem ou manuseiem em suas apresentações, substâncias inflamá-
veis, facas, facões ou objetos cortantes, exceto nos eventos autorizados pela Fundação 
Municipal de Cultura.

Art. 2º O descumprimento deste Decreto acarretará ao infrator a aplicação das seguintes penali-
dades:

           I. apreensão do material, com a lavratura do termo de apreensão documentado com a foto-
grafia do material

          II. multa no valor de 02 (dois) VR`s (Valores de Referência do Município), aplicada em dobro 
em caso de reincidência.

      § 1°. Caracteriza-se reincidência o cometimento de nova infração dentro do período de 2 (dois) 
anos da lavratura do primeiro Auto de Infração.

      § 2°. Os valores arrecadados com multas efetivadas com base neste regulamento serão dire-
cionados à manutenção das atividades da AMTT.

Art. 3°. Os materiais apreendidos ficarão sobre a guarda da AMTT, sendo devolvidos ao infrator 
se deferido o recurso do processo administrativo ou se esse assim determinar.

Parágrafo único. Após encerrado o processo administrativo ou com o fim do prazo recursal sem 
a interposição de recurso os materiais aprendidos serão encaminhados aos órgãos de 
segurança pública para o descarte ou destruição.

Art. 4°. O infrator será identificado através de documento de identidade e CPF se brasileiro nato 
ou naturalizado.

Parágrafo único. Caso o infrator não seja brasileiro nato ou naturalizado não será aplicada multa, 
contudo, os materiais serão apreendidos conforme o art. 2° deste Decreto.

Art. 5°. Caberá ao Departamento de Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte a 
aplicação e fiscalização para o fiel cumprimento deste Decreto e das normas dele decor-
rentes.

Art. 6º. Na hipótese de descumprimento deste Decreto o Departamento de Trânsito da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte adotará as providências necessárias para a apuração 
dos fatos.

Art. 7º. Confirmada a ocorrência da infração pelo agente municipal, será aprendido o material e 
lavrado Auto de Infração, notificando-se o infrator para pagar ou apresentar defesa, no 
prazo de 15 (quinze) dias.

      § 1º. A defesa será analisada pelo Coordenador do Departamento de Trânsito Autarquia Muni-
cipal de Trânsito e Transporte.

      § 2º. Da decisão caberá um único recurso, dirigido ao Presidente da Autarquia Municipal de 
Transito e Transporte, no prazo de 15 (quinze) dias.

      § 3º. A apresentação de defesa ou a interposição de recurso suspenderão a eficácia do Auto de 
Infração até a respectiva apreciação.

      § 4°. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo, os materiais aprendidos serão enca-
minhados para descarte/destruição.

Art. 8º. As penalidades serão impostas através da Notificação/Auto de Infração, na forma do Ane-
xo deste Decreto.

Art. 9º. As multas não recolhidas nos prazos referenciados serão inscritas em Dívida Ativa Muni-
cipal para cobrança pelo meio executivo.

      § 1º. Para os efeitos deste artigo a Autarquia Municipal de Transito e Transporte informará o 
Setor da Dívida Ativa, da Procuradoria Geral do Município, quanto às multas não quitadas, 

mediante encaminhamento do Auto de Infração, por protocolo, ou do procedimento recur-
sal quando for o caso.

      § 2º. É de 10 (dez) dias o prazo para inscrição em Dívida Ativa das multas não quitadas.
Art. 10. Compete à Procuradoria Geral do Município promover a ação de execução fiscal de que 

trata o artigo anterior.
Art. 11. Não sendo possível a confirmação dos fatos pelo servidor municipal, a denúncia será 

arquivada.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de abril de 2018.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO NA FORMA ELETRONICA N˚ 084/2018

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão na Forma 
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Eletrônica n˚ 084/2018, a sua SUSPENSÃO, para análise do pedido de Esclarecimento, feito pela 
empresa UNIÃO SUL CONTROLE DE PRAGAS. Comunicamos que será informado, em tempo 
oportuno, a nova data e horário para abertura do referido Pregão, através de publicação em Diário 
Oficial do Município.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 09h00min às 
17h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1349.

Ponta Grossa,03 de maio de 2018.
Pregoeira: Rosemari Ferreira

______________________________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N˚ 82/2018
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através 
de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão na Forma 
Eletrônica n˚ 82/2018, a sua SUSPENSÃO, para análise de impugnação ao edital feito pela em-
presa Thyssenkrupp Elevadores S.A. Comunicamos que será informado, em tempo oportuno, a 
nova data e horário para abertura do referido Pregão, através de publicação em Diário Oficial do 
Município.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Muni-
cipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou 
ainda pelo fone (42) 3222 6365.

Ponta Grossa, 03 de maio de 2018.
Pregoeiro: João Ildo Niedzwiedki

______________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Aviso de Licitação
Pregão, nº 95/2018.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 18 de maio de 2018, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de madeiras a serem utilizadas na construção de pontes e pontilhões nas vilas e 
distritos pertencentes ao município de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 73.664,00(setenta e três 
mil, seiscentos e sessenta e quatro 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) 3222 6365 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 03 de maio de 2018
MARCIO FERREIRA

Secretária Municipal de Serviços Públicos
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão Eletrônico nº 56/2018

Pregão nº 56/2018 – Processo nº 114/2018 – Aquisição de gêneros alimentícios para comercializa-
ção nas unidades do Programa Mercado da Família, realizado em 09/04/2018.
FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 
- CNPJ: 95.377.636/0002-44
Valor Total do Fornecedor: 28.914,65 (vinte e oito mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e 
cinco centavos).
LOTE 4
Valor Total do Lote: 13.482,00 (treze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito tipo wafer, à base de farinha de trigo en-
riquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, 
gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento quími-
co, estabilizante e aromatizantes; com no mínimo 
03 camadas de recheio. Teores máximos por 30 g 
do produto: Carboidratos: 19 g. Gorduras totais: 
8,7 g. Gorduras saturadas: 4,8 g. Sódio: 60 mg. 
Teores mínimos por 30 g do produto: Proteínas: 
1,0 g. Fibra alimentar: 0 g. Sem gordura trans.  
Embalagem primária: pacotes plásticos metaliza-
dos, com no mínimo 140 g e no máximo 165 g do 
produto. Embalagem secundária: caixas de pape-
lão. Validade mínima de 08 meses 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 
da embalagem primária: EAN 13 (código de bar-
ras). MARCAS DE REFERÊNCIA: BAUDUCCO, 
equivalente ou superior

BAUDUCCO KG 1260 R$ 10,70 R$13.482,00

LOTE 12
Valor Total do Lote: 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fubá mimoso de milho amarelo. Embalagem pri-
mária: pacotes plásticos de 1,0 kg. Embalagem 
secundária: fardos plásticos ou de papel. Validade 
mínima de 06 meses 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).

ZANIN KG 1500 R$ 1,44 R$2.160,00

LOTE 17
Valor Total do Lote: 2.479,40 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Molho de tomate tradicional, à base de tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vege-
tal, extrato de levedura, temperos e realçadores 
de sabor. Embalagem primária: sachês plásticos, 
com peso variando entre 340 e 350 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 legislação vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

PALADORI KG 980 R$ 2,53 R$2.479,40

LOTE 19
Valor Total do Lote: 10.793,25 (dez mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Pó para bebida para preparo com água ou leite; à 
base de açúcar, polpa de fruta desidratada (1%), 
sal, vitaminas, ferro, maltodextrina, acidulantes, 
aromatizantes, espessantes, reguladores de aci-
dez, edulcorantes e corantes. Sem glúten. Em-
balagem primária: pacotes plásticos metalizados 
com 25 a 35 g. Embalagem 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 alimen-
tos e específica para o produto. Padrão de codifi-
cação: EAN 13 (código de barras). MARCAS DE 
REFERÊNCIA: MID SHAKE, NUTRINHO, TANG, 
equivalente ou superior.

NUTRINHO KG 675 R$ 15,99 R$10.793,25

FORNECEDOR: COMERCIAL BORA EIRELI - CNPJ: 04.094.110/0001-10
Valor Total do Fornecedor: 27.075,95 (vinte e sete mil e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
LOTE 10
Valor Total do Lote: 7.027,20 (sete mil e vinte e sete reais e vinte centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Doce de frutas: polpa única de fruta pasteurizada, 
açúcar, glicose de milho e pectina cítrica. Sem 
glúten. Embalagem 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 legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

LORENZ KG 1152 R$ 6,10 R$7.027,20

LOTE 13
Valor Total do Lote: 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Macarrão tipo aletria (cabelo de anjo), à base de 
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fó-
lico, com ovos pasteurizados e corantes naturais; 
com no mínimo 56 g de carboidratos, 8% de pro-
teínas e 1,0 g de fibra alimentar por porção de 80 
g do produto. Embalagem primária: pacotes plás-
ticos com 500g. Embalagem secundária: caixas 
de papelão ou fardos plásticos, contendo 20 ou 
24 pacotes plásticos de 500 g cada, com valida-
de mínima de 1 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).

TODES-
CHINI KG 600 R$ 4,50 R$2.700,00

LOTE 14
Valor Total do Lote: 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Macarrão tipo espaguete n° 8: à base de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
e corantes naturais.  Teores máximos por 80 g 
do produto: Carboidratos: 62 g. Gorduras totais: 
2,1 g. Teores mínimos por 80 g do produto: Pro-
teínas: 9,6 g. Fibra alimentar: 1,9 g. Sem sódio, 
sem gorduras saturadas e gorduras trans. Em-
balagem primária: pacotes de polietileno atóxico, 
transparentes, resistentes, termossoldados, com 
500 g. Embalagem secundária: fardos plásticos. 
Validade mínima de 12 meses 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 
da embalagem primária: EAN 13 (código de bar-
ras). REFERÊNCIA: SANTA CLARA, VICCARI, 
equivalente ou superior.

JOIA KG 4000 R$ 2,15 R$8.600,00

LOTE 15
Valor Total do Lote: 7.586,25 (sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Macarrão tipo instantâneo, à base de sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, gor-
dura vegetal, aromatizantes e corantes naturais. 
Teores máximos por 33 g do produto: Carboidra-
tos 21%.  Sódio: 795 mg. Gorduras totais: 6,1 g. 
Gorduras saturadas: 2,9 g. Teores mínimos por 
33 g do produto: Proteínas: 3,0 g. Fibra alimen-
tar: 0,8.  Sem gordura trans. Embalagem primária: 
pacotes plásticos com 80 g. Sache de temperos 
em embalagem metalizada com 5 g. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 06 meses após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto.  Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras). REFERÊNCIA: NINFA, RENATA EX-
PRESS, equivalente ou superior.

FLORIANI KG 1275 R$ 5,95 R$7.586,25

LOTE 16
Valor Total do Lote: 1.162,50 (um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Mistura instantânea para polenta: flocos de milho 
amarelo pré-cozidos, enriquecidos com ferro e 
ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de pa-
pel de 500 g cada. Embalagem secundária: fardos 
plásticos ou papel. Validade mínima de 06 meses 
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

FLOCARINA KG 750 R$ 1,55 R$1.162,50

FORNECEDOR: ITAVOL COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.976.220/0001-09
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Valor Total do Fornecedor: 5.557,50 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
LOTE 3
Valor Total do Lote: 5.557,50 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito tipo rosca, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal, açúcar invertido, amido, fermento 
químico, estabilizantes e aromatizantes. Teores 
máximos por 30 g do produto: Carboidratos 25 g.  
Sódio: 129 mg. Gorduras totais: 3,7 g. Gorduras 
saturadas: 0,8 g. Gorduras trans: 1,1 g. Teores 
mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 1,6 g.  
Fibra alimentar: 0 g. Embalagem primária: paco-
tes plásticos com 300 a 400 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 08 meses 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). REFERÊNCIA: LUAM, NINFA, 
PRODASA, equivalente ou superior.

PRODASA KG 1170 R$ 4,75 R$5.557,50

FORNECEDOR: J.S.A. BRASIL COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 24.691.672/0001-59
Valor Total do Fornecedor: 3.092,64 (três mil e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).
LOTE 18
Valor Total do Lote: 3.092,64 (três mil e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Molho de tomate - sabores, à base de tomate, 
cebola, açúcar, amido modificado, sal, óleo vege-
tal, extrato de levedura, temperos e realçadores 
de sabor. Embalagem primária: sachês plásticos, 
com peso variando entre 340 e 350 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 legislação vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 
(código de barras).

QUERO KG 816 R$ 3,79 R$3.092,64

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
08.903.201/0001-00
Valor Total do Fornecedor: 5.841,36 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).
LOTE 7
Valor Total do Lote: 834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Caldo de carne em tabletes, à base de sal, gor-
dura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, corante e aro-
matizante. Sem gordura trans. Embalagem primá-
ria: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Vali-
dade 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).

APTI KG 68,4 R$ 12,20 R$ 834,48

LOTE 8
Valor Total do Lote: 834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Caldo de carne em tabletes, à base de sal, gor-
dura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, corante e aro-
matizante. Sem gordura trans. Embalagem primá-
ria: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Vali-
dade 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).

APTI KG 68,4 R$ 12,20 R$ 834,48

LOTE 9
Valor Total do Lote: 4.172,40 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Caldo de galinha em tabletes, à base de sal, gor-
dura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, corante e aro-
matizante. Sem gordura trans. Embalagem primá-
ria: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Vali-
dade 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).

APTI KG 342 R$ 12,20 R$4.172,40

FORNECEDOR: PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 73.417.735/0001-99
Valor Total do Fornecedor: 11.376,00 (onze mil, trezentos e setenta e seis reais).
LOTE 11
Valor Total do Lote: 11.376,00 (onze mil, trezentos e setenta e seis reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Feijão do grupo I, classe: preto; tipo 1. Embala-
gem primária: pacotes plásticos com 1 kg. Em-
balagem secundária: fardos plásticos. Validade 
mínima de 06 meses 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).

MALU KG 4800 R$ 2,37 R$11.376,00

FORNECEDOR: POSSANI E CIA LTDA - CNPJ: 16.098.108/0001-07
Valor Total do Fornecedor: 53.880,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais).
LOTE 5
Valor Total do Lote: 53.880,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Café a vácuo tradicional: café, em pó homogêneo, 
obtido da torração e moagem de grãos do tipo 8 
COB ou melhores, predominantemente da espé-
cie arábica, admitindo mistura com conilon, com 
no máximo 20% em peso de grãos com defeitos 
pretos, verdes e/ou ardidos, aroma e sabor inten-
sos, característicos do produto; nota de qualidade 
global igual ou maior que 4,8 (análise sensorial); 
ponto de torra variando entre moderadamente 
escura e escura. Bebida dura, admitindo-se Rio, 
isento de gosto Rio Zona. Embalagem primária: 
pacotes plásticos metalizados, com 500 g cada. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Vali-
dade mínima: 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).

MINEIRO KG 6000 R$ 8,98 R$53.880,00

FORNECEDOR: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 29.310.533/0001-51
Valor Total do Fornecedor: 15.938,22 (quinze mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 2.856,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito de polvilho assado, à base de polvilho 
azedo, sal, água, gordura vegetal hidrogenada, 
ovos e açúcar. Embalagem primária: pacotes de 
polietileno atóxico, transparentes, resistentes, 
termossoldados, com 70 a 120 g do produto. Em-
balagem secundária: caixas de papelão. Validade 
mínima de 03 meses 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).

EDILUMA KG 140 R$ 20,40 R$2.856,00

LOTE 2
Valor Total do Lote: 6.781,60 (seis mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Biscoito tipo recheado, à base de farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gor-
dura vegetal, óleo vegetal, açúcar invertido, sal 
e fermentos químicos. Teores máximos por 30 
g do produto: Carboidratos 23%.  Sódio: 78 mg. 
Gorduras totais: 6,3 g. Gorduras saturadas: 2,7 g. 
Gorduras trans: 0,3 g. Teores mínimos por 30 g 
do produto: Proteínas: 1,4 g. Embalagem primá-
ria: pacotes plásticos metalizados com 135 a 150 
g. Embalagem secundária: caixas de papelão. 
Validade mínima de 08 meses após a data de 
fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros 
de produção de acordo com a legislação vigente 
para alimentos e específica para o produto. Pa-
drão de codificação: EAN 13 (código de barras). 
REFERÊNCIA: BONO, RENATA, TRAKINAS, 
equivalente ou superior.

Renata KG 980 R$ 6,92 R$6.781,60

LOTE 6
Valor Total do Lote: 892,62 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Caldo de bacon em tabletes, à base de sal, gor-
dura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, 
especiarias, realçadores de sabor, corante e aro-
matizante. Sem gordura trans. Embalagem primá-
ria: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. 
Embalagem secundária: caixas de papelão. Vali-
dade 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).

Apti KG 68,4 R$ 13,05 R$ 892,62

LOTE 20
Valor Total do Lote: 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Queijo ralado: queijo parmesão ralado e con-
servante. Embalagem primária: pacotes de po-
lietileno atóxico, transparentes, resistentes, ter-
mossoldados, com 50 g do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 03 meses após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

SELETE KG 50 R$ 38,50 R$1.925,00

LOTE 21
Valor Total do Lote: 3.483,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Vinagre de álcool: fermentado acético de álcool, 
água e conservantes. Embalagem primária: fras-
cos plásticos com 750 ml do produto. Embalagem 
secundária: caixas de papelão. Validade mínima 
de 02 anos após a data de fabricação. Demais 
parâmetros de produção de acordo com a legis-
lação vigente para alimentos e específica para o 
produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código 
de barras).

HEINIG L 2700 R$ 1,29 R$3.483,00

JOÃO ILDO NIEDZWIEDKI

C O N T R ATO S

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 074/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: APOIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CLAUSULA SEGUNDA: 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 09.002.123610215.2.084/33.90.33.03.00. Código Reduzido nº 914.”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 075/2018 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AZUL MARES TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CLAUSULA SEGUNDA: 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 09.002.123610215.2.084/33.90.33.03.00. Código Reduzido nº 914.”
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 642/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLAUDIO ANTÔNIO MORAES - ME
CLAUSULA SEGUNDA: 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 09002.1236500802087/3390397701. Código Reduzido nº 963.”
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 102/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: REDE PARANÁ NOTÍCIAS LTDA
OBJETO: fornecimento de 40 (quarenta) assinaturas diárias do Jornal da Manhã.
VALOR: R$ 23.360,00 (vinte três mil trezentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 102/2018.

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

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
O Laercio Junior Lotoski - 09171333908, vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Ambiental Simplifi-
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cada para a atividade de serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 
localizada na Rua Vicente Sposito, Bairro de Uvaranas, quadra 09, lote A 17, na cidade de Ponta 
Grossa – PR. 
RESPONSÁVEL: VAZ CONSULTORIA AMBIENTAL – 42-3224-3056

D I V E R S O S

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

FASPG - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA 
GROSSA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 003/2018

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 18 de maio de 2018 – início da disputa as 09 horas,  realizará pregão presencial para  
escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual, através do sistema de registro 
de preços, de  GLP - Gás Liquefeito de Petróleo 45 kg,  Valor máximo:  R$ 138.825,00  (cento 
e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais). Informações serão fornecidas junto a Super-
visão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 
horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra do Edital, e anexos constam no site: www.ponta 
grossa.pr.gov.br/licitações. Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 04 de maio de 2018.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 004/2018

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 18 de maio de 2018 – início da disputa as 10 horas,  realizará pregão presencial para  
escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual, através do sistema de registro 
de preços, de  GLP - Gás Liquefeito de Petróleo 13 kg,  Valor máximo:  R$ 19.961,70  (dezeno-
ve mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos). Informações serão fornecidas 
junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário 
das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra do Edital, e anexos constam no 
site: www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações. Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 04 de maio de 2018.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Presencial 005/2018

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 18 de maio de 2018 – início da disputa às 14 horas,  - forma de apuração: menor per-
centual da taxa de administração, realizará pregão presencial para  escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de serviços e locação de software para gerenciamento e gestão 
de combustível, com a utilização de cartões magnéticos personalizados, com implantação 
e treinamento operacional presencial, para uso do sistema de abastecimento com cartão 
magnético. Valor máximo:  R$ 368.154,97  (Trezentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta 
e quatro reais e noventa e sete centavos). Informações serão fornecidas junto a Supervisão de 
Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou 
pelo telefone (042) 3225-7370. A íntegra do Edital, e anexos constam no site: www.ponta grossa.
pr.gov.br/licitações. Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 04 de maio de 2018.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 002/2018
Processo Municipal nº 870475/2017.

  A Fundação Municipal de Ponta Grossa vem com fulcro nas informações contidas no 
processo citado, NOTIFICAR essa empresa em razão da inadimplência na entrega dos itens cons-
tantes no empenho 200/2018 de acordo com cronograma de conhecimento de Vossas Senhorias, 
conforme abaixo descrito:

CONTRATADO
COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME______________________
________
Endereço: Ayrton Senna da Silva – Campo Largo – Paraná 

DEPARTAMENTO INTERESSADO Departamento de Proteção Especial Básica 
DESCRIÇÃO DO ITEM Gêneros Alimentícios 
Nº DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 120/2017

Nº DO EMPENHO 200/2018

Fica, portanto, NOTIFICADO, para entrega no prazo de 05 dias, contados a partir do recebimen-
to desta Notificação, sob a pena de instauração de procedimento administrativo  e consequente 
instauração de processo administrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a 
conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, podem implicar em advertência, multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, suspensão ou declaração de inidoneidade 
para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 
1.990/2008. 
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de resci-
são, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal n° 8393, de 29 de dezembro de 
2005 e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: 
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o prazo 
contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade. 
Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 
pago à CONTRATADA. 
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná. 

Ponta Grossa, 03 de Maio de 2018.
MARCOS PAULO RIBEIRO DO ROSÁRIO

Diretoria Administrativa e Financeira

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

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2016
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica incluído no anexo I, do instrumento originário o seguinte veículo:
DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS

Item Prefixo Placas Marca Modelo Espécie Chassi Ano
08 AF 10 AZG 5014 RENAULT SANDERO PASSEIO 93Y5SRD64FJ727600 2014

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

 
DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 132/2018
DATA CONCESSÃO 03.05.2018

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL, COM 
DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, NO GABINETE DO DEPUTA-
DO ESTADUAL GILSON DE SOUZA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04.05.2018 - 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 04.05.2018 -17:00 H

QUANTIDADE 1,00
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL ONIX 
PLACAS BBF 3631

ORDEM 133/2018
DATA CONCESSÃO 03.05.2018

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREA-
DOR DR ZECA, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 04.05.2018 - 07:00  H
DATA /HORARIO TÉRMINO 04.05.2018- 15:00  H

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL ONIX
BBF 3629
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