possuindo bastante elasticidade no
sentido longitudinal, aparência uniforme,
bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer
outros tipos de defeitos que possam afetar
seu desempenho durante o uso.
EDIÇÃO Nº 3.112 - PONTA GROSSA,
SÁBADO,
DOMINGODe
E acordo
SEGUNDA-FEIRA, 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2021
ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
3
Embaladas
individualmente.
com as especificações da NRB 14.056.
Apresentar amostra
6
1
22.000,0000
RLO
R$ 0,87
Atadura crepom medindo 15 cm de largura POLARFIX
por 1,80m em repouso de comprimento
EUROPA
com densidade de 13 fios/cm², com peso
de no mínimo 32 gramas por unidade,
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
confeccionada em tecido com no mínimo
70% algodão, fios de alta torção,
possuindo bastante elasticidade no
FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
sentido longitudinal, aparência uniforme,
bordas devidamente acabadas, isenta de
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer
PROCESSO SEI Nº 07029/2021
outros tipos de defeitos que possam afetar
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 006/2021
seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente. De acordo
ESCLARECIMENTO
com as especificações da NRB 14.056.
A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA ESCLARECE, aos inteApresentar amostra.
ressados em participar do pregão para escolha da melhor proposta para contratação de empresa
7
1
22.000,0000
RLO
R$ 1,07
Atadura crepom medindo 20 cm de largura POLARFIX
por 1,80m em repouso de comprimento
EUROPA
especializada para prestação de serviços de seguro, para atender as necessidades da Fundação
com densidade de 13 fios/cm², com peso
de Assistência Social de Ponta Grossa, em vista de solicitação efetuada na página da BBL Comde no mínimo 42 gramas por unidade,
pras, conforme abaixo:
onfeccionada em tecido com no mínimo
70% algodão, fios de alta torção,
1) Precisamos da sinistralidade dos últimos 36 meses e classe atual de bônus;
possuindo bastante elasticidade no
R. Informamos que a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, foi instituída através da

FA S P G

8

1

5.000,0000

RLO

9

1

5.000,0000

RLO

sentido longitudinal, aparência uniforme,
bordas devidamente acabadas, isenta de
rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer
outros tipos de defeitos que possam afetar
seu desempenho durante o uso.
Embaladas individualmente. De acordo
com as especificações da NRB 14.056.
Apresentar amostra.
Atadura gessada medindo 6 cm de largura
por 2 metros de comprimento, enrolada
em tubete de plástico, com gesso
uniformemente impregnado sobre uma
tela de tecido tipo giro-inglês 100%
algodão e lateral com corte sinuoso para
evitar desfiamento.
Depois de molhada com água, a atadura
gessada deve apresentar textura suave,
cremosa e livre de arenosidade ao tato. O
tempo de endurecimento deve ser de no
máximo 7 minutos. O produto deverá
atender na íntegra as especificações da
NBR 15.620. Sob pena de
desclassificação. Apresentar amostra
Atadura gessada medindo 8 cm de largura
por 2 metros de comprimento, enrolada
em tubete de plástico, com gesso
uniformemente impregnado sobre uma
tela de tecido tipo giro-inglês 100%
algodão e lateral com corte sinuoso para
evitar desfiamento.
Depois de molhada com água, a atadura
gessada deve apresentar textura suave,
cremosa e livre de arenosidade ao tato. O
tempo de endurecimento deve ser de no
máximo 7 minutos. O produto deverá
atender na íntegra as especificações da
NBR 15.620. Sob pena de
desclassificação. Apresentar amostra

POLARFIX
6CMX2M

R$ 0,89

POLARFIX
8CMX2M

R$1,09

Lei 13.010/2017, com eficácia a partir de janeiro de 2018, desta vigência até a presente data,
tivemos duas contratações de seguros: Contratos 023/2018 e 036/2019, sem nenhum caso de
sinistralidade.
2) Informar a placa dos veículos e ano de fabricação/modelo:
R. Como informamos não houve nenhum caso de sinistralidade.
A relação de todos os veículos pertencentes a frota da Fundação, encontra-se disponível no edital
retificado do pregão, disponível nas páginas bll.compras.com e pontagrossa.pr.gov.br/portal da
transparência.
3) A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ 61.198.164/0001-60, interessada
em participar da licitação em tela, com intuito de formatar adequadamente a sua proposta,
vem solicitar os seguintes esclarecimentos:
1) No edital consta a solicitação de cobertura de Danos Naturais, por ser uma pode abranger
bastante coisas, por gentileza
descrever o que gostariam de amparar dentro desta solicitação, para que possamos melhor formatar a proposta;
R. Consideramos que devem ser amparados em relação a danos – desastres naturais, os característicos da região geográfica do
Estado do Paraná, similar aos característicos de nosso país. “A maioria dos desastres no Brasil
(cerca de 80%) está intimamente
relacionada às instabilidades atmosféricas, responsáveis pelo desenvolvimento dos desastres naturais, dos quais estão as
inundações, vendavais, tornados, granizos e deslizamentos de terra”
2)A solicitação de cobertura para Inundação, já está amparada na cobertura de alagamento,
desta forma podemos apresentar essa cobertura dentro dos limites solicitados?
R. Sim.
Demais Informações contatar a Supervisão de Compras e Licitações, Rua Joaquim Nabuco, 59, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974. A íntegra do Edital,
anexos, bem como este esclarecimento consta nos sites: www.ponta grossa.pr.gov.br/portal da
transparência e bll.org.br
Ponta Grossa, 04 de junho de 2021.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020- Pregão nº 72/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, fica alterado a partir do dia 17/05/2021, o valor referente ao item-lote nº 01,03,04,
constante no anexo I, do instrumento originário, que passa a ser da seguinte forma:
Lote

Item

Quant.

Unidade

Descrição

Marca/Espec.

1

1

500,0000

RL

ESTERILCARE
05X100

3

1

1.840,0000

RL

Embalagem para esterilização em forma
de rolo (bobina), produzida em papel
grau cirúrgico e filme laminado em
poliéster e polipropileno,
com
indicadores impressos nas laterais das
embalagens que identificam o processo
de
esterilização
em
vapor.
Termosselável para autoclave. Rolo de
100 m de comprimento por 05 cm de
largura.
Embalagem para esterilização em forma
de rolo (bobina), produzida em papel
grau cirúrgico e filme laminado em
poliéster e polipropileno,
com
indicadores impressos nas laterais das
embalagens que identificam o processo
de
esterilização
em
vapor.
Termosselável para autoclave. Rolo de

4

1

720,0000

RL

100 m de comprimento por 12 cm de
largura.
Embalagem para esterilização em forma
de rolo (bobina), produzida em papel
grau cirúrgico e filme laminado em
poliéster e polipropileno,
com
indicadores impressos nas laterais das
embalagens que identificam o processo
de
esterilização
em
vapor.
Termosselável para autoclave. Rolo de
100 m de comprimento por 15 cm de
largura.

ESTERILCARE
12X100

CPS

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

Valor Unit.
R$
R$ 24,06

R$ 56,76

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020

ESTERILCARE
15X100

R$ 68,96

Pregão nº 41/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item- lote nº 6 do instrumento originário.
Lote Item
Quant.
Unidade
Descrição
Marca/Espec.
1000

AMP

Betametasona, acetato 3 mg/ml +
Betametasona, fosfato 3 mg/ml.
Solução injetável. Ampola de 1 ml.

Especificação

Marca

Unidade

Quant.

Valor Unit.
R$

06

Emulsão Asfáltica RR – 1C

Marca
própria

Toneladas

112,50

R$ 3.338,13 R$ 375.539,63

Valor Total R$

TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/220
SEI Nº 54.622/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

TERCEIRO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2020-

1

Lote/
Item

______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO DE RESCISÃO PARCIAL AATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
144/2020- Pregão nº 41/2020
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item-lote nº 21 do instrumento originário.
Lote Item
Quant.
Unidade
Descrição
Marca/Espec. Valor Unit.
R$
21
1
650,0000
AMP
R$ 1,3599
Deslanósideo 0,2 mg/ml. Solução Uni¿o
injetável. Ampola 2 ml
Qu¿mica
Deslanol

6

2º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020
CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
CNPJ: 07.870.661/0001-17
CONTRATADA: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 82.381.815/0001-22
CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1 O presente termo aditivo tem como objeto o reequilíbrio econômico
financeiro do item 6 da Ata de Registro de Preços Nº 21/2020, em 25% (vinte e cinco por cento)
no valor equilibrado, conforme requerimento apresentado pela empresa detentora da Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. Em decorrência da celebração deste termo aditivo, o novo preço
unitário a ser praticado pela empresa detentora da Ata de Registro de Preços, para o item 06,
será de R$ 3.338,13 (três mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos). 2.2. O item 6 da Ata
de Registro de Preços Nº 021/2020 passará a vigorar com a seguinte redação:

Uni¿o
Qu¿mica
Beta-Long

Valor Unit.
R$
R$ 6,3400

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
CNPJ n° 07.870.661/0001-17
CONTRATADA: IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP
CNPJ nº 09.117.354/0001-95
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: 1.1. O presente termo tem como objeto a Rescisão da Ata
de Registro de Preços nº 016/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO DA ATA: 2.1. A CPS, com fundamento nos incisos I e
II do art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, resolve RESCINDIR, unilateralmente, a Ata de Registro de
Preços nº 016/2020 CONSIDERANDO que: a) A empresa IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP não atendeu a Ordem de Compra nº 001 (primeiro pedido);
b) Após inúmeras tentativas de contato por e-mail, telefone e correspondência, os quais foram
fornecidos pela CONTRATADA, todas se mostraram infrutíferas; c) Até o presente momento, a
empresa IGARATA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP não entrou
em contato com a CPS, por nenhum dos meios que a CONTRATANTE forneceu, para justificar o
não cumprimento da Ordem de Compra; d) O parecer proferido pelo Departamento Jurídico da
CPS, que opinou pela rescisão da Ata de Registro de Preços nº 016/2020.

