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LE IS
L   E   I    Nº    1 0 .1 1 4, de 29/12/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de comércio e
manipulação de produtos alimentícios e congêneres a manterem recipientes com
álcool gel anti-séptico em local visível e de fácil acesso.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2009 a partir do Projeto
de Lei n. 267/2009, de autoria dos Vereadores Alessandro Lozza de Moraes, Pascoal
Adura, Dr. Enoc Pereira Brizola, José Carlos S. Raad – “Dr. Zeca” e Valfredo Laco
Dzazio e, eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Os  estabelecimentos de comércio e manipulação de produtos alimentícios

e congêneres ficam obrigados a manterem recipiente com álcool gel anti-séptico em
local visível e de fácil acesso a todos os clientes e funcionários para higienização das
mãos e prevenção de doenças.

Art. 2º. O descumprimento desta lei sujeitará os infratores às seguintes
penalidades:

I - notificação  de  advertência  para sanar a irregularidade no prazo de 15
(quinze) dias, na primeira infração;

II - multa no valor de 20 VR´s (Valores de Referência) do Município, no caso
de reincidência;

III - multa aplicada em dobro, nas infrações subseqüentes.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 29 de dezembro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.115, de 29/12/2009
Denomina de CAPITÃO OSWALDIR TEIXEIRA DA COSTA a Rua nº 1, no

trecho compreendido entre a confluência das Ruas Barbosa Rodrigues e João
Malinoski até a Rua nº 05, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2009 a partir do Projeto
de Lei n. 291/2009, de autoria do Vereador Valfredo Laco Dzazio, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1°. Fica  denominada  de CAPITÃO  OSWALDIR TEIXEIRA DA COSTA a

Rua nº 1, no trecho compreendido entre a confluência das Ruas Barbosa Rodrigues
e João Malinoski até a Rua nº 05, no Bairro de Uvaranas, nesta cidade.

Art. 2º. Fica revogada a Lei nº 9.894, de 25 de maio de 2.009.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 29 de dezembro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    1 0.1 2 7, de 29/12/2009
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de transporte

remunerado de mercadorias denominado “moto-frete”, no âmbito do Município de
Ponta Grossa, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2009 a partir do Projeto
de Lei n. 224/2009, de autoria dos Vereadores Edilson Fogaça de Almeida, Walter
José de Souza – Valtão, Dr. Enoc Pereira Brizola e George Luiz de Oliveira, e eu,
PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I

Art. 1º. Esta lei regulamenta o exercício da atividade de transporte remunerado
de mercadorias, com o uso de motocicletas e motonetas, denominado “moto-frete”,
no âmbito do Município de Ponta Grossa.

Art. 2º. O serviço de “moto-frete” poderá ser  prestado  por condutor autônomo
ou por pessoa jurídica, que explore esse serviço por meio de frota própria, mediante
credenciamento e alvará de licença, nas condições estabelecidas nesta Lei e demais
atos normativos.

CAPÍTULO I
DO TERMO DE CREDENCIAMENTO
Art. 3º. Para  a  exploração dos serviços de “moto-frete” pelo condutor

autônomo e  pela  pessoa jurídica será outorgado Termo de Credenciamento junto
à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, para posterior expedição do
competente Alvará de Licença para funcionamento.

Parágrafo único – No Termo de Credenciamento constará os direitos e
obrigações para a exploração do serviço de moto-frete, com o cadastro individual de
cada condutor de motocicleta ou motoneta.

Art. 4º. O credenciamento estará sujeito ao  atendimento   das   exigências   e
apresentação dos documentos que seguem:

I   -   quando pessoa jurídica:
a) estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) apresentar contrato social ou ato constitutivo e última alteração, registrada

no Cartório de Registro Civil ou na Junta Comercial do Estado do Paraná;
c) dispor de sede ou filial no Município de Ponta Grossa;
d) apresentar certidões comprobatórias de regularidade fiscal perante o

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço -FGTS;

e) apresentar certidões comprobatórias de regularidade fiscal, expedidas
pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

f) apresentar certidão de regularidade fiscal com o Município de Ponta
Grossa;

g) relação dos veículos a serem utilizados, mediante registro de propriedade.
II   -  quando autônomo:
a) carteira de Identidade;
b) titulo de eleitor com quitação eleitoral;
c) cadastro de pessoa física – CPF;
d) comprovante de endereço residencial em Ponta Grossa;
e) identificação da motocicleta ou motoneta utilizada em serviço;
f) certidões negativas das varas criminais e da vara de execução penal do

Município de Ponta Grossa.
Art. 5º. O  Termo  de  Credenciamento  deverá  ser renovado a cada 2 (dois)

anos, mediante a apresentação de documentação comprobatória do atendimento
dos requisitos estipulados no artigo anterior.

Art. 6º. O Termo de Credenciamento poderá ser cancelado a qualquer momento,
em razão do interesse público, mediante processo administrativo ou por falta da
apresentação dos documentos exigidos.

Art. 7º. O  condutor  deverá   portar  o  respectivo  cartão  de inscrição fornecido
pelo cadastro municipal, para apresentação, sempre que lhe for solicitado.

Art. 8º. A  pessoa  jurídica  deverá apresentar trimestralmente relação de todos
os condutores em operação, bem como fornecer outras informações pertinentes à
atividade que lhe sejam solicitadas.

Parágrafo único - Sob pena de descredenciamento, deverá ser comunicada
a AMTT, no prazo máximo de 10 (dez) dias contadas da ocorrência, os afastamentos
e os óbitos dos condutores decorrentes de acidentes de trânsito.

CAPÍTULO II
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
Art. 9º. Para  o exercício das atividades de que trata esta lei, é necessário, além

do Termo de Credenciamento, cumprir os seguintes requisitos:
I – ter 21 (vinte e um) anos completos;
II – possuir habilitação há pelo menos 2 (dois) anos na categoria de condutor

de motocicleta ou motoneta;
III – ter sido aprovado no curso especializado, nos termos da regulamentação

do Contran;
IV - estar vestido com colete de segurança dotado de disposit ivos

retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN.

CAPÍTULO III
DA MOTOCICLETA E MOTONETA
Art. 10. As  motocicletas  e  motonetas  utilizadas  no  serviço de “moto-frete”

somente poderão circular nas vias com autorização emitida pela AMTT, exigindo-se
para tanto.

I – registro como motocicleta ou motoneta na categoria de aluguel;
II – instalação de protetor de motor denominado “mata-cachorro”, fixado

no chassi da motocicleta ou motoneta, destinado a proteger o motor e a perna do
condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do CONTRAN;

III – instalação de aparador de linha denominado “antena corta-pipas”, nos
termos de regulamentação do CONTRAN;

IV - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;

V - ser dotada de compartimento fechado tipo baú, ou outro equipamento
específico para transporte de carga, na forma estabelecida em regulamentação
pertinente expedida pelo CONTRAN e nas especificações editadas pela AMTT;

VI - ter, no máximo, 15 (quinze) anos, excluído o ano de fabricação;
VII - possuir, no mínimo, 100 cc (cem cilindradas);
Art. 11. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou

tóxicos e de galões nas motocicletas e motonetas de que trata esta lei, com exceção
do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, nos termos de regulamentação
do CONTRAN.

Art. 12. A inspeção deverá ser feita por empresa ou órgão credenciado para
esse fim pela AMTT.

CAPÍTULO IV
DA LICENÇA PARA OPERAÇÃO
DA MOTOCICLETA OU MOTONETA
Art. 13. A  pessoa  jurídica  credenciada  poderá  requerer  à  AMTT  a

expedição  de licença, que poderá ser vinculada a mais de um condutor, para cada
motocicleta ou motoneta de sua frota desde que o condutor atenda as exigências
previstas nesta lei.

Parágrafo único - A licença será concedida em nome da pessoa jurídica
credenciada, em caráter intransferível, devendo ser devolvida à AMTT quando não
houver mais interesse em sua utilização.

Art. 14. Para obter a licença de operação a pessoa jurídica credenciada deverá
apresentar Apólice de Seguro de Vida Complementar, em favor de cada condutor,
com coberturas a serem discutidas e estipuladas pela AMTT, devendo seguir as
normas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e Apólice de Invalidez Permanente
observando-se os mesmos critérios.

Art. 15. Ao condutor autônomo devidamente inscrito no cadastro da AMTT,

será concedida licença individual, vinculada a utilização de 01 (uma) única motocicleta
ou motoneta.

§ 1º. A licença será concedida em nome do condutor autônomo cadastrado,
em caráter intransferível, devendo ser devolvida à AMTT quando não houver mais
interesse na sua utilização.

§ 2º. A motocicleta ou motoneta registrada na licença de operação poderá ser
substituída desde que solicitado por escrito e atendida às exigências previstas nesta
lei, através de termo de vistoria específica.

Art. 16. Na renovação da licença será efetuada também a renovação do termo
de credenciamento, mediante a apresentação dos documentos e cumprimento dos
procedimentos exigidos pela AMTT.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS
CREDENCIADAS E DOS CONDUTORES CADASTRADOS
Art. 17. As  empresas  credenciadas  e  os condutores cadastrados deverão

respeitar as  disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, e ainda
as seguintes obrigações:

I - transportar somente carga autorizada e nas condições limites de
quantidade, peso e dimensões aprovados em legislação pertinente;

II - conduzir motocicleta ou motoneta com todos os equipamentos de
segurança previstos na lei;

III - portar todos os documentos originais válidos que lhe credenciou para o
serviço;

IV - agir com respeito à urbanidade nas relações interpessoais da atividade,
seja com os colegas de trabalho, motoristas e pedestres em geral;

V - comparecer as convocações feitas pela Administração Pública, bem como
aos cursos de orientação exigidos;

VI - estacionar motocicleta ou motoneta sempre em local adequado e
permitido;

VII - manter motocicleta ou motoneta sempre em condições boas de tráfego;
VIII - fornecer à AMTT todas as informações que forem solicitadas sobre as

atividades exercidas;
IX - atender todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias;
X - não conduzir motocicleta ou motoneta após ter feito uso de bebidas

alcoólicas, drogas, ou qualquer outra substância entorpecente;
XI - tratar todas as pessoas com polidez e urbanidade;
XII - apresentar na motocicleta ou motoneta, no capacete e no colete os

elementos de identificação ou orientação exigidos pela AMTT;
XIII - comunicar à AMTT no prazo de 30 (trinta) dias da ciência de alteração

de endereço da sede social da pessoa jurídica credenciada ou de residência do
condutor cadastrado ou fornecê-lo erroneamente;

XIV - não aguardar ordem de serviço com a motocicleta ou motoneta
estacionada na via pública em local não permitido;

XV - não transitar com a motocicleta ou motoneta em más condições de
funcionamento e conservação ou com equipamentos que não sejam aprovados pela
AMTT ou que estejam em desconformidade com as exigências legais;

XVI - não conduzir, nem permitir a condução de motocicleta ou motoneta por
pessoas sem credenciamento, licença de operação vigente ou inabilitada legalmente;

XVII - exibir à fiscalização os documentos que forem exigidos;
XVIII - não abandonar a motocicleta ou motoneta na via pública para impossibilitar

a ação da fiscalização;
XIX - não conduzir motocicleta ou motoneta de modo imprudente ou de maneira

que ofereça risco aos veículos e pedestres;
XX - não utilizar placas não pertencentes ou adulteradas em motocicleta ou

motoneta;
XXI - não efetuar transporte remunerado sem que a motocicleta ou motoneta

esteja devidamente autorizada para esse fim mesmo que o condutor esteja
credenciado e licenciado para tanto;

XXII - não transportar pessoa que está sendo perseguida pela polícia ou que
tenha praticado crime e esteja na condição flagrante delito;

XXIII - não transportar produtos que possa causar risco ao condutor ou a
terceiros, que sejam ilícitos ou sejam frutos de produtos de crime.

CAPÍTULO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 18. O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Lei, como nos

demais atos expedidos para sua regulamentação, sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão da licença para operação do serviço;
IV - cassação da licença para operação do serviço.
Art. 19. As penalidades de natureza pecuniária e as demais previstas nesta lei

serão aplicáveis nos termos previstos pelo Poder Executivo, em procedimento próprio.
Art. 20. A penalidade de suspensão da licença para operação do serviço

acarretará a retenção do respectivo documento durante o prazo de duração da
suspensão.

Art. 21. A aplicação das penalidades será procedida pelos servidores
devidamente credenciados da AMTT, cabendo a Prefeitura Municipal e/ou a Comissão
especialmente designada para esse fim decidir em grau de recurso.

Art. 22. Além das penalidades previstas nesta lei, a AMTT poderá instituir
Prontuário de Avaliação de Desempenho do Condutor, no qual serão anotadas e
receberão a pontuação correspondente às infrações cometidas pelos condutores
de “moto-frete”.

Art. 23. A  Prefeitura  Municipal  de  Ponta  Grossa  poderá  cassar  a   licença
para operação de serviço, independente de aplicação prévia de outra penalidade
mais branda, inclusive sem indenização ao permissionário, quando o condutor de
“moto-frete”:

I - executar o serviço durante o prazo de duração da pena de suspensão;
II - utilizar o veículo para prática de crime ou contravenção;
III -      for comprovado que o condutor estava dirigindo em estado de embriaguez

alcoólica ou sob efeito de substância tóxica;
IV - após 02 (duas) suspensões pelo mesmo motivo no período igual ou inferior

a 01 (um) ano.
Parágrafo único - A cassação prevista neste artigo será tratada em processo

administrativo especialmente autuado para este fim, assegurado o direito de defesa
ao infrator, que deverá ser notificado pessoalmente ou por publicação em Diário
Oficial do Município.

Art. 24. Aos condutores de “moto frete” não cadastrados na AMTT é vedada
a captação de serviço no Município de Ponta Grossa, sendo permitida apenas a
entrega de malotes ou pequenas cargas originárias de outros Municípios.

Art. 25. A AMTT exercerá a fiscalização e procederá a vistorias ou diligências
com vistas ao cumprimento das disposições desta lei.

Art. 26. A fim de cuidar de assuntos relacionados com o serviço definido nesta
lei, a pessoa jurídica deverá indicar representante devidamente credenciado na
AMTT.
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DECRETO S

Art. 27. Poderão  ser  firmados  convênios  com  órgãos  de  trânsito  da  União  e   do Estado, visando o aprimoramento
da fiscalização do serviço de que trata esta lei.

Art. 28. A pessoa jurídica ou o condutor autônomo que tiver a licença de operação do serviço cassada somente poderá
pleitear nova licença depois de decorridos 02 (dois) anos da aplicação da penalidade.

CAPÍTULO VII
DA PUBLICIDADE
Art. 29. O  anúncio  publicitário  nas  motocicletas ou motonetas somente poderá ser veiculado se for correspondente a

propaganda da empresa a quem se está prestando o serviço de moto-frete, desde que sejam estampados nas faces laterais do
baú, no capacete ou colete do condutor, por meio de adesivo, conforme determinação da AMTT.

CAPÍTULO VIII
DOS PREÇOS
Art. 30. Os valores das multas estipulados serão atualizados conforme índices de correção adotados pelo Poder Executivo

Municipal.
Art. 31. O valor da  taxa  de inscrição  dos  condutores  autônomos  e  das pessoas jurídicas para obtenção de licença e

demais despesas necessárias à regularização do serviço de “moto-frete” será estipulada pela AMTT.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. Fica  estipulado  o  prazo  em  120 (cento e vinte) dias, a contar da vigência desta Lei, para as pessoas físicas e

jurídicas se adaptarem às normas nela previstas.
Art. 33. Fica revogada a Lei nº 8.008, de 21/12/2004.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  Nº  3. 7 5 3,  de 29/12/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 3490307/2009,
R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 02 de janeiro de 2010, DENISE CARVALHO TEIXEIRA DE FREITAS, para exercer o cargo em comissão

de Assessora Administrativa do Cine Ópera,  da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O RTA R I A S
P O R T A R I A   N º   4 . 6 4 6    de   28/12/2009

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o
contido no protocolado nº. 3510187 de 17/12/2009,

R E S O L V E
Art. 1º. Constituir Grupo de Trabalho para efetuar levantamento dos fatos contidos nos protocolados n.º 2610055 de 18/

09/2006, 0530111 de 22/02/2007, 2480101 de 04/09/2008 e 3510187 de 17/12/2009, composta pelos seguintes
membros:

NOME SECRETARIA
Patrícia Ferreira Mendes SMANJ
Márcia de Fátima Blageski Talevi SMANJ
Miriam Franco SMGRH
Tereza Moraes de Souza SMGRH
Luis Sérgio Silva de Lima SMF
Luiz Moacir Havrechaki Junior SMF
Maurício César Souza Lara CGM
Osíres Geraldo Kapp CGM
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   4. 6 4 8, de 29/12/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o

art. 68 do Decreto n. 3.530/2009,
R E S O L V E
PRORROGAR, por 90 (trinta) dias, o mandato das diretoras de unidades da Rede Municipal de Ensino, conforme especifica:

Unidade de Ensino     Nome da Diretora
CMEI Gabriel Bacila      Lídia Mara Kalinoski
CMEI Balbina M. Branco      Elisa L. Baptista de Mattos
CMEI Glacy Sêcco      Dinailce Cândido Cordeiro
CMEI Prof.ª Iracema M. Silva      Marise T. Enviy
CMEI Prof.ª Julieta M. Koppen     Iara Maria Palermo Iede
CMEI Santa Isabel      Rosangela de Fatima M. Silveira
Escola Municipal São Jorge     Mariane Carolina Sandrino
Escola Municipal Padre José Bugatti      Simone Rosas Guarneri

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de dezembro de 2009.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S

RESULTADO DO PREGÃOPRESENCIAL n º  430/2009
OBJETO: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes
VENCEDOR: INSTITUTO APRENDIZ CURSOS E TREINAMENTOS LTDA LOTE 01 – Valor Total  R$ 61.000,00
LOTE 06 – Valor Total R$ 40.000,00
LOTE 07 – Valor Total R$ 89.500,00
VENCEDOR: SIENTI LTDA.
LOTE 02 – Valor Total R$ 67.250,00
LOTE 03 – Valor Total R$ 32.750,00
LOTE 05 – Valor Total R$ 41.000,00
LOTE 08 – Valor Total R$ 23.300,00
VENCEDOR: HYGIEN CONSULTORIA EM SISTEMA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS LTDA.
LOTE 04 – Valor Total R$ 22.700,00
Pregoeira: Elisângela C. G. Rodrigues
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃOPRESENCIAL n º  427/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de carimbos.
VENCEDOR: LUIZ MARCELO FERREIRA
LOTE 01 – Valor Total R$ 1.368,00
Pregoeira: Elisângela C. G. Rodrigues
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃOPRESENCIAL n º  409/2009
Onde lê-se R$ 192.000,00
Leia-se R$ 228.000,00
Pregoeira: Elisângela C. G. Rodrigues
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  431/2009
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalares, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde  - SMS
VENCEDOR: Vibel Comercial Ltda.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 306.800,00
VENCEDOR: Moca Com. De Medicamentos Ltda.
LOTE 02 – Valor Total  R$ 2.200,00
VENCEDOR: Cirúrgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp Ltda.
LOTE 04 – Valor Total  R$ 3.594,00
LOTE 07 – Valor Total  R$ 5.397,00
Lote 02 - DESERTO
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  471/2009
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Elétricos para o Programa Re Luz do Município de Ponta Grossa, para suprir

as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMOSP
VENCEDOR: Antunes Comercial Ltda.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 306.800,00
LOTE 03 – Valor Total  R$ 25.595,00
LOTE 01 – Valor Total  R$ 306.800,00
VENCEDOR: Pires Com. Materiais Elétricos Ltda.
LOTE 02 – Valor Total  R$ 76.000,00
LOTE 04 – Valor Total  R$ 1.629,60
LOTE 05 – Valor Total  R$ 944.979,00
LOTE 10 – Valor Total  R$ 243.127,00
VENCEDOR: Intral S/A Ind. Materiais Elétricos.
LOTE 06 – Valor Total  R$ 225.000,00
LOTE 07 – Valor Total  R$ 58.000,00
VENCEDOR: Aligra Materiais Elétricos Ltda.
LOTE 08 – Valor Total  R$ 4.702,00
VENCEDOR: Proex Elétrica Ltda.
LOTE 11 – Valor Total  R$ 129.900,00
VENCEDOR: Eletrofio Materiais Elétricos Ltda.
LOTE 12 – Valor Total  R$ 11.850,00
Lote 09 - DESERTO
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO n º476/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de atendimento médico ambulatorial para SMS
VENCEDOR: OCIO DO BRASIL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
VALOR: R$ 619.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a urgente
necessidade de suprir vagas existentes na área de saúde do município,

C O N V O C A
Candidato Emprego Clas.
Grace Arriello de Castro Médico da Família 1ª
Paula Mariana Kramer Braga Médico da Família 2ª
Suelen Carla Iurk das Chagas Médico da Família 3ª
Luiz Eduardo Falleiro Garcia Médico da Família 4ª
Bruna Custodio da Fonseca Médico da Família 5ª
Nubia da Silva Nascimento Médico da Família 6ª
Caroline de Souza Camillo Médico da Família 7ª
Jean Savio Dazzi Macedo Médico da Família 8ª
Andrei Rodrigo Haesbaert Médico da Família 9ª

Candidatos aprovados no Concurso Público nº 004/2009, à comparecerem  até o dia 06 de janeiro de 2.010,  no horário
das 12:00 às 17:30 horas,  no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde
de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação das vagas.

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em
razão de suas aprovações no Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 29 de dezembro de 2.009.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE TESTE SELETIVO
No 007/2009

Considerando a legislação municipal, o Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 3620143/2009,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas as inscrições ao Teste Seletivo, para o preeenchimento de vagas, em substituição, na Secretaria

Municipal de Educação, a partir do dia 05 até o dia 15 de janeiro de 2010, por meio de contratação por prazo determinado de
até quatro (4) meses, podendo, no interesse  da administração, ser renovado por igual  período, conforme Lei Municipal nº 4.304/
89 e alteração promovida pela Lei Municipal nº 9838/2008.

1.  – INSTRUÇÕES PRELIMINARES
1.1 – As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou conforme definido nos regulamentos internos

do Poder Executivo.
1.2 – Durante o prazo de validade do teste seletivo, e no caso de necessidade do município, os candidatos poderão ser

chamados por ordem estrita de classificação.
1.3 – O contrato de trabalho será por prazo determinado, sob o regime da CLT e regido pela legislação municipal aplicável

e pelos regulamentos internos do Poder Executivo.
1.4 – A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da condição de

preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.
1.5 – Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, alteração quanto ao emprego escolhido.
1.6 – O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
1.7 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.7.1 – doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovada mediante

anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da publicação do edital do teste seletivo; as doações de sangue
serão válidas apenas uma vez para a concessão de isenção da taxa de concurso, nos termos da Lei Municipal no 7.044/2003
e do Decreto no 2.099/2008.

1.7.2 – cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos termos da Lei
Municipal no 7.938/2004 e do Decreto no 1.355/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação
Social.

1.7.3 – Para o alcance dos benefícios citados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o
dia 15 de janeiro de 2010.

1.8 – Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, fica reservada 10% (dez por cento) vagas para cada um dos empregos
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do presente teste seletivo aos afrobrasileiros que assim se declararem no ato da inscrição.
1.8.1 – Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor negra ou

parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.
1.8.2 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
1.8.3 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição

no teste seletivo e de todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de
vagas utilizando-se da declaração inverídica, sujeitar-se-á o infrator à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em
qualquer caso, a ampla defesa.

1.8.4 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-
Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9 – Nos termos da Lei Municipal no 6.125/1999, fica reservada 10% (dez por cento) vagas para cada um dos empregos
do presente teste seletivo, aos portadores de deficiência física ou sensorial.

1.9.1 – É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legislação previdenciária
vigente ao tempo do teste seletivo .

1.9.2 – A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante exame pericial
pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9.3 – Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova, exceto aos portadores de necessidades
especiais.

1.9.4 – O portador de deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado, deverá proceder solicitação,
anexando os comprovantes médicos necessários, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av.
Visconde de Taunay no 950 – Bairro da Ronda, até o dia 15 de janeiro de 2010.

1.9.5 – Para alcance do benefício citado no item 1.9 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o dia 15 de janeiro
de 2010.

1.10 – O resultado das solicitações referentes aos itens 1.7.3, 1.8 e 1.9 deste Edital será divulgado pela Secretaria Municipal
de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, no dia 18 de janeiro  de 2010, mediante publicação no Diário Oficial do Município
e endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1.A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link” específico para a inscrição e impressão da ficha de inscrição.
2.2.O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia 05/01/2010 e até as 12h00min do dia 15/01/

2010.
2.3.O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.4.O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – deverá ser efetuado em qualquer agência bancária

ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, o qual deve ser solicitado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa.

2.5.A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por cobrança da taxa.
2.6.Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.7.A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma foto 3x4 recente do candidato, e de conformidade

com a aparência física atual, que permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova do Teste Seletivo. No verso da
ficha de inscrição deverá estar colada a cópia do documento oficial de identidade do candidato, que permita a sua identificação
pela foto e pela assinatura.

2.8.A ficha de inscrição com a foto e a cópia do documento de identidade, colados, será exigida para o ingresso do
candidato na sala de prova e será recolhida no dia da prova pelo fiscal de sala, não podendo ser substituída por qualquer outro
documento de identificação, ainda que oficial.

2.9.A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do candidato para a contratação,
desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos apresentados ou
irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes na perda dos direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento, sem
prejuízo de medidas outras de ordem administrativa, civil ou criminal.

2.19.A partir do dia 20/01/2010, o candidato poderá verificar a situação da sua inscrição, no endereço eletrônico http://
www.pontagrossa.pr.gov.br

3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 3.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
 3.2. Firmar declaração ou ciência de que:
 a) deverá ter  completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
 b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
 c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame
          admissional;
 d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de
        qualquer unidade da federação  ou de empresa privada;
 e) não ter registro de antecedentes criminais;
 f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as

quais serão  comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à contratação de que se
trata.

 4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
 4.1. O Teste Seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, constituir-se-á de provas com questões objetivas que

apresentarão, no máximo, 5 (cinco) respostas cada, podendo mais de uma resposta estar correta, sendo as questões organizadas
de acordo com o referencial estabelecidos nos Anexo I e Anexo II do presente Edital e dentro da seguinte composição:

4.2.A prova terá 25 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
 4.3.Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados e classificados no Teste

Seletivo.
 4.4.A prova  será aplicada no dia 27 de janeiro de 2010  em local a ser defenido.
 4.5.O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica, escrita

grossa - tinta azul, ficha de inscrição (montada conforme estabelecido no item 2.7 do presente Edital), boleto bancário devidamente
autenticado e documento de identidade oficial e original.

 4.6.Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o cumprimento dos horários
estabelecidos.

 4.7.O candidato só poderá ingressar no local de provas mediante apresentação da sua ficha de inscrição no teste seletivo
e do seu documento original de identidade oficial.

 4.8.Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova, obrigatoriamente original: Cédula de
Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

 4.9.Caso o candidato não apresente documento de identidade original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial.

 4.10.Os portões de acesso ao local de realização da prova serão abertos as 13h15min e fechados as 14h00min estando
impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 14h00min.

 4.11.Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em horário diferente dos determinados no Edital
específico  .

4.12.Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de Teste Seletivo.

4.13.Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,
notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança do Teste Seletivo. Caso o
candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira.
O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

4.14.Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, que
deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão feitos pelos fiscais
de sala.

4.15.O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
4.16.O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação

da prova será excluído do Teste Seletivo.

4.17.No tempo máximo de duração da prova, que será de 2 (duas) horas, estará incluído o destinado para a leitura das
orientações sobre a prova, para a resolução das questões e para o preenchimento do cartão óptico de registro de respostas.

4.18.As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com caneta esferográfica com tinta
azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de questões.

4.19.Não serão computadas questões que tiverem respostas não-assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão de
respostas.

4.20.O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas e pela sua
integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.

4.21.O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 1 (uma) hora do início da prova objetiva, devendo
entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.

4.22.Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma simultânea, somente após
a assinatura da ata de encerramento.

4.23.Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial
e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do Teste Seletivo.

4.24.A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após o
encerramento das inscrições:

1. proceder à solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay,
no 950, Bairro da Ronda;

2.  no dia da prova, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável
pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova em razão de tal providência.

4.25. No dia 28/01/2010, a partir das 12h00min, serão divulgados a prova e o gabarito provisório das questões objetivas
no seguinte endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. pontuação final será obtida de acordo com o critério abaixo:

 5.2.No caso de empate na pontuação final no emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, serão usados, pela
ordem, os seguintes critérios para desempate:

a) maior pontuação nas questões de Fundamentos da Educação;
b)  maior pontuação nas questões de Legislação da Educação Infantil;

c) candidato com mais idade.
5.3.No caso de empate na pontuação final no emprego de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, serão usados, pela

ordem, os seguintes critérios para desempate:
a) maior pontuação nas questões de Fundamentos da Educação;
b) maior pontuação nas questões de Legislação do Ensino Fundamental;

c) candidato com mais idade.
5.4. A pontuação final obtida pelo candidato será proporcionalmente convertida para nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez),

com aproximação aritmética para a casa centesimal, e serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem valor igual ou
superior a 5 (cinco)

5.5.O resultado final do  Teste Seletivo será dado a conhecer através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, do sítio da Prefeitura Municipal na internet (www.pontagrossa.pr.gov.br).

6. DO EXAME MÉDICO
6.1.O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado de conformidade com as

orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1.De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, convocará os candidatos

selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a contratação
(documentação e data do exame pré-admissional).

7.2.Os requisitos para a contratação são os seguintes:
a) não possuir antecedentes criminais;
b) não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa,  mediante inquérito administrativo ou judicial;
c) estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço Militar;

d) ser considerado apto nos exames admissionais;
e) comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
 f) o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro

do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.
8. DOS RECURSOS
8.1.Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com precisão o ponto de insurgência,

mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
8.2.Somente será apreciado o recurso devidamente fundamentado.
8.3.Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
8.4.Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da sua publicação, dirigido ao

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.5.O resultado da análise do recurso referenciado no item anterior deste Edital, que acontecerá no prazo de até 2 (dois)
dias úteis contados de sua interposição, será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.

8.6.Serão admitidos recursos, dirigidos ao Presidente da Comissão do Teste Seletivo, desde que interpostos no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação dos respectivos editais no site www.pontagrossa.pr.gov.br, relativos a:

a) divulgação da prova e do gabarito provisório;
b) publicação do resultado final de classificação dos candidatos aprovados, na hipótese de erro material.

8.7.Será admitido recurso referente ao item 8.6 deste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da sua publicação,
dirigido ao Presidente da Comissão do Teste Seletivo e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.8.Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado nos itens 8.4 e 8.6 deste Edital.
8.9.Os recursos que forem encaminhados via fax, ou via correio eletrônico, não serão conhecidos.
8.10.Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos

os candidatos que realizaram a prova, independentemente da formulação de recurso.
8.11.Após decisão sobre os recursos interpostos sobre questão de prova e/ou de resposta do gabarito provisório, os

cartões de registro de respostas serão processados de acordo com o gabarito então definitivo, do que não se admitirá recurso.
8.12. O resultado da análise do recurso, que acontecerá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua

interposição, será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.
8.13.Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de registro

de respostas.
8.14.Apreciados e decididos os recursos, não serão concedidas revisão, vistas ou recontagem de pontos.
9. DAS PUBLICAÇÕES
 9.1.Todos os Editais, avisos e resultado do presente Teste Seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal

de Ponta Grossa e pela internet, no endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br.
10. CONDIÇÕES ADICIONAIS
10.1.A classificação do candidato não implica na sua imediata admissão no quadro de servidores,mas esta quando se der,

obedecerá a ordem rigorosa de classificação;
10.2. A admissão do candidato aprovado estará condicionada ao exame médico pré admissional;
10.3. Casos omissos ao presente regulamento terão sua resolução a cargo da Banca Examinadora designada pelo Ex.mo

Prefeito Municipal, a luz das disposições do Regulamento Geral de Concursos e demais disposições aplicáveis.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, podendo o

contratado a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de desempenho
adequado, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom desempenho do trabalho pedagógico na
unidades escolares.

11.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do Candidato, de todas
as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento.

11.3. Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
a) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de qualquer

modo, a ordem dos trabalhos;
b) utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa identificação pessoal;
 c) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
11.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão em

insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem
administrativas, civil ou criminal.

11.5. O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a
Secretaria Municipal de Educação de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

11.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, devendo comparecer em data
e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-
admissional, sendo que:

a)no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
b)deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o exercício das atividades inerentes

ao emprego;
c)a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do Teste Seletivo.
11.7. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-

admissional.
11.8. É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente Teste Seletivo, conforme

disposto no item 9 deste Edital.
11.9. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que

lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste
Edital.
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11.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, Secretaria
Municipal de Educação, e, quando necessário, em conjunto com a Comissão de Teste Seletivo.

Ponta Grossa, 29 de dezembro de 2009.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de  Recursos Humanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3520143/2009
EDITAL QQCM N.º 02 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA MICHEL NAMUR

Trecho: Rua Roberto Rizental x Rua João Kubinski
O Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações legais, torna

público o presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação,
em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Michel Namur (trecho entre as ruas Roberto Rizental e João

Kubinski) será de R$ 43.805,45 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA MICHEL NAMUR
TRECHO: RUA JOÃO KUBINSKI X RUA ROBERTO RIZENTAL
BAIRRO: PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 28 de dezembro de 2009.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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