EDIÇÃO Nº 2.986 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTRATO Nº 103/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: KARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
OBJETO: Prestação de serviços por dia TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12 (doze) HORAS, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo esta contratação
de caráter temporário, em detrimento de caso de excepcional de interesse público e em situação
emergencial para atuar no enfrentamento do Coronavírus - COVID-19, sob o Edital de credenciamento nº. 05/2020
VALOR: R$ 10.829,52 (dez mil e oitocentos e vinte nove reais e cinquenta e dois centavos)
PRAZO: 04 (quatro) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 55/2020

FA S P G

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO – 0262020
PROCESSO Nº 083/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
ÁGUA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA,, realizado em 26/11/2020.
FORNECEDOR: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL CNPJ: 19.876.529/0001-00
Valor Unit. Valor Total
Lote
Descrição
Marca Unidade Quant.
(R$)
(R$)
(FAS) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
COM
FORNECI01 MENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO UND
12
2.120,0000 25.440,0000
E DEMAIS NECESSIDADES
- PISCINA.
Valor Total do Fornecedor: R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 25.440,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais)
Ponta Grossa/PR, 11 de dezembro de 2020.
ELIANE DE FREITAS
Pregoeira
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EDIÇÃO Nº 2.986 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2020
Processo Administrativo nº 35/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presencial nº 25/2020,
realizada no dia dez de dezembro de dois mil e vinte às 16:00 hs, destinado à "contratação de empresa especializada para fornecer "Acesso (assinatura) Móvel - Plano Voz e SMS Ilimitados com
Pacote de Dados Móveis com franquia mínima de 10 Gb, incluindo o fornecimento de aparelho
smartphone conforme as especificações mínimas abaixo: Sistema Operacional Android 7 ou iOS
10 e versões superiores; Rede de dados 3G e 4G, ou superior, padrão ANATEL; Processador: 4
núcleos (Quad-core) ou mais, com velocidade mínima de 1,2 GHz; Arquitetura de processador em
64 bits; Memória de armazenamento interno de 16 GB; Memória RAM de 2 GB; Tamanho de tela
mínimo de 5 polegadas e máximo de 6.5 polegadas, medidos na diagonal; Tela com touchscreen
capacitivo e multitouch; Resolução de 480 x 960 pixel; Câmera traseira com no mínimo 6 Mp;
Câmera frontal com no mínimo 5 Mp; Wi-fi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 ou superior; Conexão com
PC via USB; Bateria com capacidade mínima de 3000 mAh; Selo ANATEL; Acessórios: Fone de
ouvido; Carregador bivolt; Manual de instruções em português, por 48(quarenta e oito) meses, com
vigência a partir de 01/01/2021", em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência";
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo com o
que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 25/2020 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62
- Valor do contrato: R$ 104.976,00 (cento e quatro mil novecentos e setenta e seis reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 10 de dezembro de 2020.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO de HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 34/2020

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº
24/2020 (Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 10 de dezembro de 2020
às 13:00 horas, HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes
termos:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa especializada para fornecer "Serviço de Internet, contendo Link de Internet com mínimo de 200 (duzentos) Mb/s full (Upload/Download) dedicado, com mínimo de 1 endereço IPV4 público e fixo, e infraestrutura disponibilizada
através de fibras ópticas, mais um distribuidor interno óptico (DIO) para acomodação das fibras
ópticas nas dependências da Contratante sob regime de comodato, mais fornecimento de equipamento de acesso EDD (Ethernet Demarcation Device) ou ONT (Optical Network Termination)
nas dependências da Contratante sob o regime de comodato, provendo acesso a Internet com
habilitação de uma porta Ethernet RJ-45 do equipamento de acesso, além do fornecimento de
modem roteador em regime de comodato, por 48(quarenta e oito) meses, com vigência a partir de
20/01/2021", em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e
observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62
- Valor do contrato: R$ 46.999,68 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 10 de dezembro de 2020.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO de HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 35/2020

C Â M A R A M U N I C I PA L
DIVERSOS

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2020
Processo Administrativo nº 34/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presencial nº
24/2020, realizada no dia dez de dezembro de dois mil e vinte às 13:00 hs, destinado à "contratação de empresa especializada para fornecer "Serviço de Internet, contendo Link de Internet com
mínimo de 200 (duzentos) Mb/s full (Upload/Download) dedicado, com mínimo de 1 endereço IPV4
público e fixo, e infraestrutura disponibilizada através de fibras ópticas, mais um distribuidor interno
óptico (DIO) para acomodação das fibras ópticas nas dependências da Contratante sob regime de
comodato, mais fornecimento de equipamento de acesso EDD (Ethernet Demarcation Device) ou
ONT (Optical Network Termination) nas dependências da Contratante sob o regime de comodato,
provendo acesso a Internet com habilitação de uma porta Ethernet RJ-45 do equipamento de
acesso, além do fornecimento de modem roteador em regime de comodato, por 48(quarenta e
oito) meses, com vigência a partir de 20/01/2021", em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo
de Referência";
Tendo em vista a análise de toda a documentação da empresa e o conseqüente cumprimento dos requisitos;
Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo
com o que rege o Edital;
Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 24/2020 à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
ADJUDICO o objeto da licitação à:
- Empresa Vencedora: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62
- Valor do contrato: R$ 46.999,68 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 10 de dezembro de 2020.
CHARLES METZGER FERREIRA
Pregoeiro

Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº
25/2020 (Menor Preço Global), em sessão pública realizada no dia 10 de dezembro de 2020
às 16:00 horas, HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes
termos:
OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa especializada para fornecer "Acesso (assinatura) Móvel - Plano Voz e SMS Ilimitados com Pacote de Dados Móveis com franquia
mínima de 10 Gb, incluindo o fornecimento de aparelho smartphone conforme as especificações
mínimas abaixo: Sistema Operacional Android 7 ou iOS 10 e versões superiores; Rede de dados
3G e 4G, ou superior, padrão ANATEL; Processador: 4 núcleos (Quad-core) ou mais, com velocidade mínima de 1,2 GHz; Arquitetura de processador em 64 bits; Memória de armazenamento
interno de 16 GB; Memória RAM de 2 GB; Tamanho de tela mínimo de 5 polegadas e máximo de
6.5 polegadas, medidos na diagonal; Tela com touchscreen capacitivo e multitouch; Resolução
de 480 x 960 pixel; Câmera traseira com no mínimo 6 Mp; Câmera frontal com no mínimo 5 Mp;
Wi-fi 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 ou superior; Conexão com PC via USB; Bateria com capacidade
mínima de 3000 mAh; Selo ANATEL; Acessórios: Fone de ouvido; Carregador bivolt; Manual de
instruções em português, por 48(quarenta e oito) meses, com vigência a partir de 01/01/2021",
em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as
discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
- Empresa Vencedora: TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62
- Valor do contrato: R$ 104.976,00 (cento e quatro mil novecentos e setenta e seis reais)
- Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA
Ponta Grossa/PR, 10 de dezembro de 2020.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Ponta Grossa
Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO de RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2020
Processo Administrativo nº 34/2020

OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa especializada para fornecer "Serviço de Internet, contendo Link de Internet com mínimo de 200 (duzentos) Mb/s full (Upload/Download) dedicado, com mínimo de 1 endereço IPV4 público e fixo, e infraestrutura disponibilizada
através de fibras ópticas, mais um distribuidor interno óptico (DIO) para acomodação das fibras
ópticas nas dependências da Contratante sob regime de comodato, mais fornecimento de equipamento de acesso EDD (Ethernet Demarcation Device) ou ONT (Optical Network Termination)
nas dependências da Contratante sob o regime de comodato, provendo acesso a Internet com
habilitação de uma porta Ethernet RJ-45 do equipamento de acesso, além do fornecimento de
modem roteador em regime de comodato, por 48(quarenta e oito) meses, com vigência a partir de
20/01/2021", em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e

