
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86292


MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Eletrônico 11/2020 AMTT
 Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza e higiene para 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
17/09/2020 13h00m  R$               73.511,66 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

Pregão Presencial 17/2020 Câmara
contratação de empresa para fornecer "quadros com molduras em metal dourado escovado, com 

vidro antirreflexo duplo, medindo 0,50cm de altura x 0,37 cm de largura
17/09/2020 14h00m  R$               25.080,00 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 125/2020 SMPPS

 Aquisição de Equipamentos e materiais de Informática, os quais serão destinados as entidades: 

IEDC- Instituto Educacional Duque de Caxias, APROAUT – Associação de Proteção dos Autistas, 

APACD – Associação Pontagrossense de Assistência à Criança com Deficiência

18/09/2020 09h00m  R$               45.135,61 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 80/2020 FMSPG  Registro de Preços de Material Odontológico. 18/09/2020 10h00m  R$              359.314,20 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital. Há reserva de cotas para Microempresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

Pregão Eletrônico 10/2020 AMTT
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) 

PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
18/09/2020 13h00m  R$               56.511,96 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 81/2020 FMSPG
AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS GELADEIRAS para a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

UPA- CENTRAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE de Ponta Grossa
18/09/2020 10h00m  R$                 5.069,01 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 82/2020 FMSPG  Aquisição de Aviamentos para Confecção de Máscaras (COVID-19). 21/09/2020 09h00m  R$               98.903,00 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 12/2020 AMTT

 contratação de empresa especializada em FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO 

INDUSTRIAL E GÁS ACETILENO INDUSTRIAL (C2 H2) para AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE

21/09/2020 13h00m  R$                 9.849,90 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 08/2020 FMC
AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA - FMC
23/09/2020 13h00m  R$                 4.349,68 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências presentes no edital.

CATEGORIA: EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E COM RESERVA DE COTAS                    l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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https://cmpg.eloweb.net/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/20445
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/85602
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86017
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86714
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes/detalhes?entidade=6&exercicio=2020&tipoLicitacao=6&licitacao=14
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86580
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86292
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes/detalhes?entidade=6&exercicio=2020&tipoLicitacao=6&licitacao=20
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86731
https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/


MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Eletrônico 84/2020 FMSPG  Aquisição de Acessórios, Correlatos, materiais e Utensílios Médico Hospitalares. 24/09/2020 13h30m  R$               18.755,85 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 85/2020 FMSPG
 Registro de Preços de AGUA MINERAL para uso da Fundação Municipal 

de Saúde
25/09/2020 13h00m  R$               17.775,50 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de 

atividade relacionado ao objeto da licitação que 

atenderem a todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 86/2020 FMSPG Aquisição de Aventais TNT Descartáveis (COVID 19) 25/09/2020 10h00m  R$              168.000,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 

todas as exigências presentes no edital. Há reserva de 

cotas para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual.

CATEGORIA: EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E COM RESERVA DE COTAS                    l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86787
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86964
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86788


MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Eletrônico 124/2020 SME  Aquisição de computadores e tablets para a SME 16/09/2020 13h30m  R$              124.872,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital.

Pregão Eletrônico 09/2020 AMTT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (placas em aço) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO E TRANSPORTE
16/09/2020 13h00m  R$              111.400,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital.

Pregão Eletrônico 126/2020 SMAPA
 Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Mercado da 

Família
17/09/2020 09h45m  R$               45.928,80 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital.

Pregão Presencial 18/2020 Câmara

contratação de empresa especializada na emissão de apólice de seguro automotivo, na 

modalidade frota, devidamente registrada nos órgãos fiscalizadores, com cobertura de casco 

100% do valor de mercado, tabela FIPE, contra roubo, furto, incêndio e colisão, danos materiais, 

danos corporais, danos causados pela natureza, danos morais, acidente por passageiro morte, 

acidente por passageiro invalidez, cobertura específica para vidros, faróis, lanternas, 

retrovisores, guincho até 600 km aproximadamente e assistência 24 horas, por 24(vinte e 

18/09/2020 14h00m  R$               22.541,23 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 

todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 127/2020 SMIP

REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de empresa especializada 

no fornecimento de Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – “CP V ARI” ou “CP V ARI – 

RS” – em sacas de 40 kg ou 50 kg, por se tratar de materiais de uso contínuo (matéria prima) 

para utilização na fabricação de peças pré-moldadas de concreto, a serem usados no Município 

de Ponta Grossa

29/09/2020 09h00m  R$              288.000,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 

todas as exigências presentes no edital.

Pregão Eletrônico 129/2020 SMSP
Contratação de empresa para o fornecimento de 500 (quinhentos) metros cúbicos de Concreto 

Usinado
05/10/2020 09h00m 139.705,00R$              

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 

todas as exigências presentes no edital.

Chamada Pública 02/2020 FMC

 captação de recursos financeiros, por meio de patrocínio de empresas privadas, para a 

realização do NATAL ILUMINADO 2020 – CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA de Ponta 

Grossa, que acontecerá entre os dias 30/11 e 23/12/2020 em toda a cidade de Ponta Grossa. 

Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados nas categorias residência e comércio, com 

valores de R$ 10.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente. As inscrições deverão ser 

realizadas por meio de preenchimento do formulário digital, disponibilizado na página 

até 25/09/2020 23h59m -

Poderão participar da seleção feita pela Fundação 

Municipal de Cultura para patrocinador do evento, as 

empresas privadas, inclusive representadas por agências 

de publicidade, interessadas em associar sua imagem ao 

evento.

Chamada Pública 10/2020 FMSPG

Credenciamento para estabelecimentos prestadores de serviços

na área de saúde, tendo como objetivo credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde 

(SUS)

até 25/09/2020 17h00m 210.000,00R$              

Quaisquer pessoas que sejam especializadas e 

credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam 

todas as exigências presentes no edital.

CATEGORIA: QUAISQUER EMPRESAS INTERESSADAS QUE CUMPRAM OS REQUISITOS DO EDITAL           l    Período de apuração (08.09 - 11.09) 
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https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes/detalhes?entidade=6&exercicio=2020&tipoLicitacao=6&licitacao=13
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86419
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/86172
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/87026
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/87027
https://cmpg.eloweb.net/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/20451
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/47049
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2020-09-10-ed2921_.pdf


MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Presencial 19/2020 Câmara
 contratação de empresa para fornecer carimbos, com prazo de vigência de 12(doze) meses a 

partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município
22/09/2020 13h30m  R$                 5.850,00 Edital ainda não disponível

Pregão Presencial 20/2020 Câmara

empresa para fornecer "SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Lote 01) E TONERS (Lote 02), com 

prazo de vigência de 12(doze) meses a partir da publicação do contrato no Diário Oficial do 

Município

22/09/2020 15h00m  R$              224.422,55 Edital ainda não disponível
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CATEGORIA: AVISO DAS LICITAÇÕES A SEREM PUBLICADAS                                                                     l    Período de apuração (08.09 - 11.09) 

https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/




MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Eletrônico 95/2020 diversas secretarias
 Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de material de copa e cozinha e gás 

de cozinha que será destinado à todas as Secretarias municipais
15/09/2020 08h30m  R$              325.476,96 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital. Há reserva de cotas para Microempresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

Pregão Eletrônico 96/2020 SMAP Aquisição de mudas de uva através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 15/09/2020 13h30m  R$              105.000,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital. Há reserva de cotas para Microempresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

Pregão Eletrônico 97/2020
Todas as 

Secretarias

 Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de telha de fibrocimento e fita 

multiuso que serão destinadas à todas as Secretarias municipais
16/09/2020 08h30m  R$               89.540,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital. Há reserva de cotas para Microempresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

Pregão Eletrônico 99/2020
Diversas 

Secretarias

Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para o 

fornecimento de peças que serão utilizadas na manutenção corretiva e preventiva da frota 

municipal.

17/09/2020 13h30m  R$           3.568.000,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital. Há reserva de cotas para Microempresa, Empresas de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.

Pregão Eletrônico 101/2020 SMOI

Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para 

fornecimento de refeições prontas (marmitas) através da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura

18/09/2020 08h30m  R$               90.000,00 

Exclusivo para Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedor Individual pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação que atenderem a todas as 

exigências presentes no edital.

CATEGORIA: EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E COM RESERVA DE COTAS                    l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93413
http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93418
http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93556
https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/
http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93332
http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93809


MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Pregão Eletrônico 98/2020
Diversas 

Secretarias

Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para a 

prestação de serviços visando a manutenção corretiva e preventiva da frota municipal
17/09/2020 08h30m  R$           4.205.142,00 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital.

Tomada de Preços 01/2020 RPPS
Contratação de empresa especializada para execução de reformas no imóvel que será a sede 

permanente do RPPS, sito à rua Santos Dumont, 338, Centro, em Palmeira – Paraná.
18/09/2020 14h30m  R$              115.152,55 

Quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 

no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta 

licitação e que satisfaçam todas as exigências presentes no 

edital.

CATEGORIA: QUAISQUER EMPRESAS INTERESSADAS QUE CUMPRAM OS REQUISITOS DO EDITAL           l    Período de apuração (08.09 - 11.09) 
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https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/
http://200.150.69.20:8090/portaltransparencia/licitacoes/detalhes?entidade=9&exercicio=2020&tipoLicitacao=2&licitacao=2
http://sistemas.palmeira.pr.gov.br:8090/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/93533
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CATEGORIA: AVISO DAS LICITAÇÕES A SEREM PUBLICADAS                                                                     l    Período de apuração (08.09 - 11.09) 

https://pontagrossa-camposgerais.osbrasil.org.br/receba-por-e-mail/

