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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

LE IS
L   E   I    Nº    10.194, de 22/02/2010

Dispõe sobre o repasse de recursos em favor de entidades, conforme menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Extraordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2010 a partir do Projeto
de Lei n. 016/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04

de maio de 2000, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar os recursos
previstos em orçamento às entidades abaixo relacionadas:
2100 - Fund. Mun. Proamor de Assistência Social
2102 - Departamento do Deficiente
0824400484.008 – Manutenção de Repasses às Entidades Assistenciais

3350.43.00.0000 - Subvenções Sociais - Rec.01001 – Cr 1352
R$5.398.800,00 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos à 01/01/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 22 de fevereiro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

DECRETO S
D E C R E T O   Nº   3. 8 4 4, de 18/02/2010

Revoga o decreto nº 835/2006, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, nos termos do art. 71, incisos VIII e IX, da Lei Orgânica do
Município,

D E C R E T A
Art. 1°. Fica revogado o decreto nº 835, datado de 31/03/2006, na parte

referente à revogação do decreto n.° 294, de 22/06/2005, ficando este repristinado.
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 18 de fevereiro de 2010.
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. 8 4 5,  de 18/02/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0330414/2010,
R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 1° de fevereiro de 2010, CLEONICE HORNES LANGA,

para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa V, da Fundação
Municipal Proamor de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 18 de fevereiro de 2010.

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. 8 4 6, de 18/02/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e tendo em vista o contido no protocolado nº 0400098/2010,
R E S O L V E
Dar ingresso a servidora ROSA MARIA GOMES BAGGIO, matrícula 201790,

lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 04 de fevereiro de 2010,
ao emprego público de  MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRA PLANTONISTA, em
virtude de aprovação em concurso público nº 004/2009.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 18 de fevereiro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O     N º   3. 8 4 8,  de  19/02/2010
Altera o Art. 1º do Decreto nº 116/2005, Comissão de Desenvolvimento Industrial

– CODESI, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 3.947/86 e suas alterações,
e, tendo em vista o contido no protocolado nº 3070078/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. O artigo 1º do Decreto nº 116, de 10 de março de 2005 - Comissão de

Desenvolvimento Industrial- CODESI, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º.  ...
...
Representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta

Grossa
Titular:       Luiz Gustavo Batista de Carvalho
Suplente:  Carlos  Mubaia Chain Jabur
...
Art.   2º.  ...”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de fevereiro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O    N°  3. 8 4 9,  de 19/02/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 3365, de 21 de
junho de 1.941, com as alterações posteriores e tendo em vista o vencido no protocolado
sob nºs 10.639, de 08/03/1999, 44.686, de 08/09/1999, 0710202, de 12/03/2009
e 0710293, de 12/03/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação,

mediante justa e prévia indenização em dinheiro, as seguintes áreas: B/1, B/2 e B/
3, da Quadra nº 8, quadrante S-E, situadas na Chácara Eleutério, Bairro de Oficinas,
sendo que as mesmas apresentam as seguintes características, metragens e
confrontações:

Área B/1 – Encravada (oriunda do desmembramento da Gleba “B”), faixa
atingida pelo alargamento da Rua Saint Hilaire, com inscrição imobiliária de nº
08.6.52.19.1089.000, lado par, da numeração predial do logradouro denominado
de Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, está a uma distância de 142,43 m da
Rua Frei Veloso, medindo 4,47 m de frente para o fundo da área B/2 (oriunda do
desdobro da Gleba “B”), de propriedade de Hebe Santos Fernal; lado direito de
quem da Rua olha, confronta com a área B/R, de propriedade de Hebe Santos
Fernal (anteriormente HSF Administração e Participações Ltda), onde mede 148,60
m; lado esquerdo de quem da Rua olha, mede em duas linhas, sendo uma de 92,70
m, confrontando com a Rua Saint Hilaire, com qual faz esquina e outra de 54,15 m,
confrontando com a área A/D, (antiga Gleba “A), de propriedade de Sociedade
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Educacional Neo Master S/C Ltda, (futuro prolongamento da Rua Saint Hilaire),
(perfazendo 146, 85 m); fechando o perímetro no fundo, confronta com a Avenida
dos Vereadores, onde mede 10,80 m. Terreno de forma irregular com área de
1.118,16  m², de propriedade de HEBE SANTOS FERNAL,  conforme matrícula nº
28.543, do 2º Serviço Registral desta Comarca.

Área B/2 - (oriunda do desmembramento da Gleba “B”), faixa atingida pelo
alargamento da Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, com inscrição imobiliária de
nº 08.6.52.19.1083.000, lado par, da numeração predial do logradouro denominado
de Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, está a uma distância de 145,30 m  da
Rua Silva Jardim, medindo 146,90 m de frente; lado direito de quem da Rua olha,
confronta com a Rua Frei Veloso, onde faz esquina e mede 1,60 m; lado esquerdo
de quem da Rua olha, confronta com parte da área B/1, (projeto de alargamento
da Rua Saint Hilaire), de propriedade de Hebe Santos Fernal, onde mede 1,60 m;
fechando o perímetro no fundo, confronta com área B/R, de propriedade de Hebe
Santos Fernal, onde mede 142,43 m. Terreno de forma trapezoidal com área de
235,04 m², de propriedade de HEBE SANTOS FERNAL,  conforme matrícula 28.543,
do 2º Serviço Registral desta Comarca.

Área B/3 - (oriunda do desmembramento da Gleba B/R), faixa atingida pelo
alargamento da Avenida dos Vereadores, com inscrição imobil iária de nº
08.6.52.18.1070.000, lado par, da numeração predial do logradouro denominado
de Rua Frei Veloso, está a uma distância de 172,05 m  da Rua Dr. Leopoldo
Guimarães da Cunha, (antiga área B/2),  medindo 1,50 m de frente; lado direito de
quem da Rua olha, confronta com a Avenida dos Vereadores, onde faz esquina e
mede 13,22 m; lado esquerdo de quem da Rua olha, confronta com parte da área
B/R, de propriedade de Hebe Santos Fernal, onde mede 13,40 m, fechando o
perímetro no fundo, não tem confrontante. Terreno de forma triangular com área de
10,03 m², de propriedade de HEBE SANTOS FERNAL,  conforme matrícula 28.543,
do 2º Serviço Registral desta Comarca.

Art. 2º. Destinam-se as áreas descritas no artigo anterior ao Alargamento das
Ruas Saint Hilaire e Leopoldo Guimarães da Cunha e Avenida dos Vereadores.

Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto nº 293/1999.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 19 de fevereiro de 2010.

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. 8 5 0,  de 19/02/2010
Cria o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Ponta Grossa – GGIM-PG.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das

suas atribuições legais, nos termos dos incisos VIII e IX da Lei Orgânica Municipal,
Considerando a inclusão do Município de Ponta Grossa no Programa Nacional

de Segurança com Cidadania – Pronasci, através do Convênio Federativo n. 75/
2009, de 16/12/2009, publicado no Diário Oficial da União de 13/01/2010, a partir
do processo administrativo federal n. 08001.011070/2009-31,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Ponta Grossa

– GGIM-PG, de natureza consultiva e deliberativa, com a finalidade de articular as
ações e estratégias na área da Segurança Pública do Município, diretamente vinculado
ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º.  O funcionamento do GGIM-PG será norteado pelos princípios da ação
integrada, da interdisciplinaridade e da pluriagencialidade, visando a definição coletiva
das prioridades de ação.

Art. 3º. Compete ao GGIM-PG:
I. Promover a articulação conjunta das diversas estratégias de prevenção

da violência, reforçando as potencialidades na obtenção dos melhores resultados;
II. Analisar as informações coletadas e armazenadas pelas instituições de

Segurança Pública, bem como, receber e analisar as demandas provenientes do
Conselho Comunitário de Segurança;

III. Discutir conjuntamente os problemas, o intercâmbio de informações, a
definição de prioridades de ação e a articulação dos programas de prevenção da
violência no âmbito municipal;

IV. Promover a integração sinérgica na efetiva prática dinâmica e regular de
cooperação das relações e ações dos múltiplos órgãos das diferentes esferas
governamentais (federal, estadual e municipal) no Município.

Art. 4º. O GGIM-PG será composto pelos seguintes membros titulares e
respectivos suplentes:

I.  Prefeito Municipal;
II.  Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte;
III.  Secretário Municipal de Assistência Social;
IV.  Delegado Titular da 13ª Subdivisão Policial;
V.  Comandante do Batalhão da Polícia Militar;
VI.  Comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros;
VII. Delegado da Polícia Federal.

Parágrafo único. O GGIM-PG contará com um Secretário designado pelo Prefeito
Municipal.

Art. 5°. As atividades no GGIM-PG são consideradas de relevante interesse
público e não serão remuneradas.

Art. 6°. No exercício de suas competências, o GGIM poderá:
I. Requisitar dos órgãos públicos municipais locais certidões, atestados,

informações e cópias de documentos, desde que justificada a necessidade;
II. Solicitar aos demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais os

elementos referidos no inciso anterior.
Art. 7°. O funcionamento do GGIM-PG será disciplinado em Regimento Interno

aprovado por seus membros e publicado mediante decreto do Prefeito Municipal.
Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de fevereiro de 2010.
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. 8 5 1,  de 19/02/2010
Designa os integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Ponta

Grossa – GGIM-PG.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das

suas atribuições legais, nos termos dos incisos VIII e IX da Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A
Art. 1º. Ficam designados os integrantes do Gabinete de Gestão Integrada

Municipal de Ponta Grossa – GGIM-PG, criado pelo Decreto n. 3.850, de 19/02/
2010, da seguinte forma:

I. Titular: Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal;
Suplente: Dr.ª Liliana Ribas Tavarnaro, Chefe de Gabinete;
II. Titular: Edimir José de Paula, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e
Transporte;
Suplente: Alessandro Macedo;
III. Titular: Edilson Luis Carneiro Baggio, Secretário Municipal de Assistência Social;
Suplente: Jane Márcia Carneiro Villaca;
IV. Titular: Dr.ª Araci Carmem Costa Vargas, Delegada Titular da 13ª Subdivisão
Policial;
Suplente: Dr. João Manoel Garcia Alonso Filho, Delegado Adjunto;
V. Titular: Tenente Coronel Marco Aurélio Pardes Czerwonka, Comandante do
Batalhão da Polícia Militar;
Suplente: Major Marcos Lins Condolo, Sub-Comandante;
VI. Titular: Tenente Coronel Cláudio Luiz Zanlucas, Comandante do Grupamento
do Corpo de Bombeiros.
Suplente: Major Wilson José Schirlo Mayer, Sub-Comandante;
VII. Titular: Jonathan Trevisan Júnior, Delegado da Polícia Federal;
Suplente: Wiligton Gabriel Pereira, Agente Federal.

Art. 2°.  Atuará como Secretário do GGIM-PG o Sr. Jaime Pereira.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de fevereiro de 2010
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. 8 4 2, de 19/02/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 0400155 de
09/02/2010,

R E S O L V E
PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão da Sindicância,

instaurada através da Portaria nº 4.780/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de fevereiro de 2010.
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. 8 4 3, de 19/02/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 0400154 de
09/02/2010,

R E S O L V E
PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão da Sindicância,

instaurada através da Portaria nº 4.266/2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de fevereiro de 2010.
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
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 042/2010
Data: 11/03/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(mobiliário para escritório e estrado

modulável em polietileno) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administração e Negócios Jurídicos(SMANJ), Secretaria Municipal de Finanças(SMF)
e Secretaria Municipal de Saúde(SMS)

Valor máximo: R$ 55.211,00(cinqüenta e cinco mil, duzentos e onze reais).
Dotação Orçamentária: 0802  10  122  235  2  58/339030250000 - 0802  10

302  61  2  70/449052420000 - 0802  10  122  235  2  58/449052420000 - 0802
10  305  62  2  76/449052420000 - 0502  4  129  31  2  27/449052420000 - 0503
4  123  20  2  30/449052420000 - 0406  4  122  221  2  22/449052420000

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 18 de fevereiro de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 046/2010
Data: 10/03/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA;

KIT DE PLACA; BOLSA DE UROSTOMIA; CATETER E SONDA URETRAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 176.584,50 (cento e setenta e seis mil quinhentos e oitenta
e quatro reais e cinqüenta centavos).

Dotação Orçamentária:
0802 10 302 58 2 67 339032030000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das
08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou
3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 19 de Fevereiro de 2010.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO  n º 019/2010
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo(sacolas plásticas) para atender

as necessidades do Programa Mercado da Família da Secretaria Municipal de
Abastecimento(SMAB)

VENCEDOR:Super Mercado Fiebig Ltda
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 0,0448/ud – Valor Total: R$ 89.600,00
Pregoeiro: João Gualberto Corrêa Junior
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º007/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de

Médicos Cirurgiões Pediátricos e Otorrinolaringologista para SMS
VENCEDOR: ALEXANDRE PIOTROWICZ TRENTINI
VALOR: R$ 45.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREGÃO Nº  47/2010 EMISSÃO:  22/02/2010
ABERTURA:  05/02/10 HORÁRIO:  09:30 hrs.

O Município de Ponta Grossa - Paraná, torna público que na sala do
Departamento de Compras, localizada no 3º Andar do Paço Municipal, sito a Avenida
Visconde de Taunay, 950, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade
PREGÃO do tipo Menor preço - Global, nos moldes da Lei 10.520/2002 e Decreto
Municipal nº 445/2005, Lei Municipal nº 8.056/2005 e Lei Municipal 8393/2005 2005
e Decreto Municipal nº 2.155/2008 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente,
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, a
fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:

1. DO OBJETO:
1.1.  A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa

especializada em prestação de serviços em anestisiologia em regime de plantões de
24 horas/dia com a finalidade de atender a demanda cirúrgica programada e
emergência, os exames de tomografia, que em muitos casos requer anestesia geral
e premiando atendimento a serviços eventualmente criados a partir de então, tais
como cirurgia geral, cirurgias vasculares entre outras que requerem anestesia, seja
por bloqueio ou geral.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1. Os serviços deverão ser prestados em regime de plantões 24 horas por

dia, junto ao Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi (Pronto Socorro Municipal);
2.2. O serviço deverá atender a demanda que será criada pelo serviço de

cirurgia geral e vascular;
2.3. O serviço dará atendimento ao Centro Municipal de Imagem que

funcionará na área física do Pronto Socorro Municipal para demanda eletiva em
horário acordado entre os dois serviços;

2.4. A empresa vencedora deverá prestar atendimento em no máximo 30
(trinta) minutos após a solicitação no caso de emergência;

2.5. Realizar todos os demais atos anestésicos que decorram no Hospital, de
acordo com a escala e horário estabelecidos pela contratante;

2.6. Necessidade de no mínimo 01 (hum) profissional médico anestesista no
período de 24 (vinte quatro) horas, atendendo toda a demanda cirúrgica programada
e emergências, premiando atendimento a serviços eventualmente criados a partir de

então, tais como cirurgia geral, vascular e etc.;
2.7. A contratada se responsabilizará por danos causados diretamente à

contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente
contrato;

2.8. Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela contratante,
por escrito;

2.9. Comunicar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que
possa impedir a execução dos serviços;

2.10. À administração fica resguardado o direto à fiscalização dos profissionais
atuantes nas escalas de serviço; junto ao CRM e órgão de fiscalização de classe;
bem como ao desempenho dos serviços prestados;

2.11. Divulgar no centro cirúrgico e informar a direção clínica a escala de
serviço até o último dia do mês anterior a sua execução, bem como eventuais alterações.

3. DO VALOR:
3.1. O valor máximo é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais,

multiplicados por 12 (doze) meses totalizando um montante de R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais).

4. DO RECURSO:
4.1. O recurso para pagamento será SIH – SUS

5. DO PAGAMENTO:
5.1. O  pagamento do contrato será efetuado em 20 (vinte) dias após a

entrega de requerimento, certidões, cópia de contrato e seus aditivos e nota fiscal/
nota fiscal-fatura;

5.2. O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal/nota fiscal-fatura
estiver atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada das certidões negativas
exigidas pela contratada.

6. DO PRAZO:
6.1. O prazo de vigência desta prestação de serviço será de 12 (doze) meses,

prorrogáveis por igual período.

7. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.1. Dr. Antonio Alberto Carvalho Sobreiro

Compõem este Edital os Anexos:
ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE

TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP
ANEXO 08 – TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

02. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
02.01 Poderão participar deste Pregão qualquer empresa legalmente

estabelecida no país e que atenda as exigências deste edital, e que atenda a
habilitação exigida no certame.

02.02 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8393/2005.

02.03 Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

02.04 Não poderá participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal.

02.05 Não poderá participar empresa em processo de falência ou concordatária,
concurso de credores, dissolução e liquidação.

02.06 O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de habilitação
exigidos, bem como precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes
desta licitação.

02.07 Não poderá participar desta licitação empresa que possua qualquer
restrição junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM

02. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
02.01 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade

pertinente ao serviço da contratação que atenderem a todas as exigências constantes
deste Edital e seus anexos.

02.02 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8393/2005.

02.03 Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

02.04 Não poderá participar empresa declarada inidônea por órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal.

02.05 Não poderá participar empresa em processo de falência ou concordatária,
concurso de credores, dissolução e liquidação.

02.06 O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de habilitação
exigidos, bem como precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes
desta licitação.

03. CREDENCIAMENTO:
03.01 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes, o

representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie
para participar do aludido procedimento, respondendo por autenticidade e
legitimidade, devendo, ainda identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.

03.02 O credenciamento far-se-á:
a)  por meio de instrumento público de procuração;
b)  ou instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para

o credenciado de formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da representada.

03.03 Deverá a empresa interessada apresentar no ato do credenciamento
ao Sr. Pregoeiro:

a) Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar copia do respectivo Estatuto / Contrato
Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) Em sendo o representante titular de outorga por procuração pública ou
privada, deverá apresentar cópia do contrato social, última alteração contratual, ata,
regimento, estatuto, ou ato constitutivo assemelhado, no qual conste expressamente
o poder para exercer direitos e assumir obrigações do outorgante da procuração.

c) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da
licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes
ao serviço da licitação, declarando ainda que preenche todos os requisitos exigidos
na habilitação.

d)    A microempresa ou  empresa  de  pequeno  porte,  deverá apresentar a
declaração constante no Anexo 07 para fins de habilitação para fazer valer o direito
de prioridade do desempate .Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

03.04 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar
mais de um proponente, neste Pregão, realizado pelo Município de Ponta Grossa,
sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

* OBSERVAÇÃO:  A documentação acima deverá estar fora dos envelopes 01
e 02.
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04. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS:
04.01 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma única via,

devidamente assinada pelo representante legal da licitante e serão apresentados
em envelope fechados, constando em sua face externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 Proposta de Preços
PREGÃO Nº 47/2010 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
ABERTURA: 05/03/10 HORÁRIO: 09:30 hrs.
NOME DA EMPRESA:

A sua proposta de preços deverá estar em linguagem clara, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, com identificação do número do PREGÃO, onde deverá
constar obrigatoriamente:

A – Descrição do serviço;
B – Valor global do serviço;
C – Valor máximo mensal;
D – Prazo de execução do serviço: 12 meses, podendo ser prorrogado

por igual período.
E – Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa)

dias contados da abertura da Proposta Comercial);
F – Forma de Pagamento;

Obs: A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até
a sua decisão.

04.02 Os itens da proposta deverão ser apresentados em algarismos e por
extenso (ao menos o valor total da proposta). Em caso de discrepância entre o valor
grafado por extenso e em algarismos, prevalecerá o valor grafado por extenso, para
os efeitos de julgamento das propostas, não caracterizando inabilitação prévia da
proposta.

04.03 Caso a empresa proponente não esteja representada por preposto
Credenciado no dia da audiência pública deste Pregão, deverá apresentar, junto
com o envelope da proposta comercial cópia do contrato social e/ou alterações,
estatuto, ata, ou documento legal assemelhado, que comprove a compatibilidade
entre o ramo de atividade da proponente com o objeto da licitação.

04.04 A falta de apresentação do documento requerido no item anterior, por
empresa que não se encontrar representada no ato do credenciamento, acarretará
o não conhecimento da proposta, sendo a mesma declarada inabilitada.

04.05 Analisando o documento acima referido, havendo incompatibilidade do
ramo de atividade da empresa com o objeto licitado, a proposta será desclassificada.

05. ABERTURA, PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS:

05.01 As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o valor
proposto, sendo esta licitação do tipo: Menor preço - Global.

05.02 No local, dia e hora definidos no início deste edital, o Pregoeiro, após
ter recebido do representante legal da cada licitante, o envelope contendo a
PROPOSTA DE PREÇOS, acompanhado do documento de seu credenciamento,
procederá o que se segue:

a) Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante
confronto do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação,
a verificação dos documentos exigidos para o credenciamento, a falta do mesmo não
resulta em sua desclassificação, no entanto o representante não poderá ofertar
lances verbais, valendo somente sua proposta por escrito;

b) Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços;

c) Ordenamento das propostas pela ordem de Menor preço - Global;

d) Definição da proposta de menor preço e daquelas que contém valores
sucessivos e superiores à de menor preço em até 10% (dez por cento), nos termos
do inciso VIII do art. 4 da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002;

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços escritas
nas condições definidas na alínea anterior, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

Havendo apenas duas empresas com propostas em valores inferiores ao limite
estabelecido no inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e
verificando o empate nos valores das propostas das demais licitantes, poderá o Sr
Pregoeiro, analisando o caso, em prol do interesse público, habilitar as concorrentes
para a etapa dos lances verbais, cujos valores sejam iguais ao valor da terceira
empresa a ser chamada.

e) Verificação da conformidade das propostas definidas de acordo com os
critérios previstos na alínea precedente, com as especificações técnicas, constantes
da Planilha de Preços e deste Edital.

f) Desclassificação das propostas que não atenderem as exigências do
edital e seus anexos, ou que contiverem defeitos capazes de dificultar o julgamento.

05.03 Aos proponentes definidos conforme critério estabelecido na alínea “d”
subitem anterior, será dado oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

05.04 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente, às penalidades constantes do item relativo às sanções
administrativas deste Edital.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

06. Para julgamento será adotado o critério de Menor preço - Global; observado
o prazo para realização/fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

06.1 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES
PROCEDIMENTOS:

06.1.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o pregoeiro
identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta de menor
lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será
convocada pelo pregoeiro no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação,
apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o
objeto do pregão;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem
6.1.1, o pregoeiro realizará um sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea “a”.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classif icada, na forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;

06.1.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem
6.1.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.

06.1.3 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor;

06.1.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital;

 06.1.5 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento
das condições HABILITATÓRIAS pelo licitante que a tiver formulado.

 06.1.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias
será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o serviço ou objeto
licitado.

06.1.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste
edital e seus anexos.

 06.1.8 No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou
indiretos tais como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte,
transporte (carga e descarga) até o destino do objeto ou serviço; e /ou obrigações
sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até o
destino do objeto ou serviço, se for o caso.

 06.1.9 A proponente vencedora deverá apresentar, até 24 (vinte e quatro)
horas após o término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor,
discriminando valores unitário e global realização do serviço.

07. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
 07.01 Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO;

 07.02 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

 07.03 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.

 07.04 A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada ao Sr.
Pregoeiro, e deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os
fundamentos da impugnação e o pedido.

 07.05 A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima
especificados, não será conhecida.

Os recursos/impugnações deverão ser enviados em uma via original
que deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de PONTA GROSSA,
no endereço: Av.Visconde de Taunay, 950 Bairro Ronda, CEP 84051-000,
setor de protocolo , andar térreo - direcionada ao DECOM, Departamento de
Compras, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa,
as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser
anexada no processo e  analisada as razões do recurso interposto e a decisão
cabida à este.

08 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
08.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas

obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes
multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e
responsabilidades civil e criminal:

- advertência;
- 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na realização ou entrega

do serviço ou objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplida;

- O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior
será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo
ajustado;

 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo
descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

  - Caso a vencedora não efetue a entrega do serviço ou objeto licitado,
incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho,
por inexecução total do serviço ou objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

 - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma
de cobrança administrativa ou judicial.

08.1.1 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

09 RECURSOS:
 09.01 Todos os recursos serão interpostos no final da audiência pública de

realização do PREGÃO, com registro em ata da síntese das suas razões e
impugnações, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias.

 09.02 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar as impugnações em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

09.03 NÃO SERÁ CONHECIDO do recurso, cuja licitante não manifesta,
publicamente, em ata, ao final da audiência pública sua intenção de recorrer.

 09.04 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

 09.05 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

09.06 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do serviço ou objeto da licitação
pelo Pregoeiro ao vencedor.

09.07 Os recursos e impugnações de recursos, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro
e protocolados no protocolo geral do Município de Ponta Grossa, sito a avenida
Visconde de Taunay, 950, andar térreo do Paço Municipal, de 2ª a sexta feira das
12:00 horas às 18:00 horas.

09.08 O recurso poderá ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar,
desde que a licitante apresente o respectivo original do protocolo, respeitado o
prazo de 03 (três) dias corridos, da data do término do prazo recursal.

09.09 Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão
recorrida, as razões do recurso, o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos
com todos os documentos que o recorrente achar pertinente para a comprovação
da suas alegações.

09.10 Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos
requisitos acima elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia
se o representante legal da recorrente tiver formalizado sua intenção de recorrer na
audiência de abertura deste Pregão.

09.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar
a contratação.

09.12 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições
deste Edital não será conhecido.

09.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento.

10.  LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO OBJETO:
10.01 conforme anexo 01 do edital.

10.02 A não apresentação do serviço ou objeto no prazo e locais indicados
no presente edital, acarretará ao licitante vencedor as penalidades previstas na Lei
Municipal nº 8393/2005

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.01 O pagamento deverá ser efetuado até 15º dia útil de cada mês.

11.02 Os pagamentos dos serviços e ou fornecimento efetivados, ficam
condicionados ao processamento regular das contas junto ao Município de Ponta
Grossa.

12.  RECURSOS FINANCEIROS:
12.01 Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO:

R$   375.000,00         ( trezentos e setenta e cinco mil reais ).

13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.01 O Pregoeiro, terá autonomia para resolver todos os casos omissos,

dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer
interposição por parte dos participantes.

13.02 Só terão direitos a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas,
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das
empresas proponentes e membros da Comissão de Licitação.

13.03 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não
serão admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos
a participarem os proponentes retardatários.

13.04 A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação
das condições estabelecidas no PREGÃO e demais normas da Lei n. 10.520/02 e
Decreto Municipal nº 140/03 e subsidiariamente a Lei 8.666/93.

13.05  Após o resultado da presente licitação e observadas as condições
fixadas neste edital, a empresa vencedora será notificada para, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, comparecer na Prefeitura do Município, a fim de formalizar a adjudicação
do objeto.

13.06 Em caso de não atendimento ao disposto no sub-item acima, incorrerá
a empresa vencedora, a critério do Município de Ponta Grossa, nas penas da Lei
Municipal nº 8393/05, e ser-lhe-á ainda aplicada multa correspondente a 10% (dez
por cento) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das demais cominações
legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos.

13.07 Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município
de Ponta Grossa, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes
remanescentes, no ordem de classificação, para a adjudicação do objeto em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou revogar a
licitação.

13.08 O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos
técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações
não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para o Município, sob pena de
suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.

13.09 Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os
eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus
parágrafos e incisos da Lei n. 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94.

13.10 Os interessados poderão obter quaisquer outros esclarecimentos, no
Departamento de Compras - Divisão de Licitações, sito a Avenida Visconde de
Taunay 950, Ponta Grossa - Paraná, ou ainda pelo fone fax (042) 3901-1500 /
3222-6365/3220-1404 / 3224-1176.

Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO    PREGÃO Nº 047/2010.
OBJETO / JUSTIFICATIVA:

ANEXO 02- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 047/2010.

HABILITAÇÃO:

Os envelopes de  HABILITAÇÃO , deverão ser entregues, devidamente
fechado, (suprimida a duplicidade) e serão apresentados constando em sua face
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 02        HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 047/2010.         PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ABERTURA05/02/2010        HORÁRIO: 9:30 hrs.
NOME DA EMPRESA:

1    O ENVELOPE DEVERÁ CONTER A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:
1.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.1.1   Habilitação Jurídica
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

1.1.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à

sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União do domicílio ou
sede da licitante, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário
separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos
cadastros;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS).
1.1.3 Habilitação Técnica:
a) Comprovante de inscrição no CRM.
b) Declaração da empresa proponente de que todos os profissionais

integrantes do seu quadro funcional encontram-se regularmente inscritos junto ao
CRM.
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1.1.4. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual

ou municipal, conforme modelo do anexo 4;
b) Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente,

sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo
do Anexo 5;

c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição
Federal ( Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 6;

1.1.5. Qualificação Econômica-Financeira
a) Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial expedida

pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria
certidão o prazo de sua validade.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá
também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se
encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como
válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.

1.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da
imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe
de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer
documento em papel termo- sensível (Fac-simile). As cópias deverão ser apresentadas
perfeitamente legíveis.

1.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues,
fixando-lhes prazo para atendimento.

1.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará
inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de
prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com
o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa
licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e
outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os
documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas,
simultaneamente.

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter
sido emitidos há menos de 60( sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento
das propostas.

1.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa, só será permitido o prazo para documentos exibidos na audiência.

1.8. A não regularização da documentação implicará decadência do
direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

ANEXO 03- MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 047/2010.

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente

licitação Pregão, na Forma Presencial nº 047/2010. Acatando todas as estipulações
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço mensal e total do serviço, de acordo com o Anexo

01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório

que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública

do Pregão.

LOCAL E DATA
NOME e assinatura DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Obs: a interposição de recurso, suspende o prazo de validade da proposta até

decisão.

ANEXO 08

TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E A EMPRESA......

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, pessoa
jurídi-ca de direito público interno, com sede na Av. Visconde de Taunay, n° 950, CEP
84051-900, inscrito no CNPJ sob o n°  76.175.884/0001-87, neste ato representado
de acordo com o artigo 39-A, do Decreto Municipal n° 971, de 08 de junho de 2006,
pela Secretária Municipal de Administração e negócios Jurídicos, Sra. ADELANGELA
DE ARRUDA MOURA STEUDEL,   brasileira, casa-da, advogada, portadora da
Cédula de Identidade nº 611.983 SSP/PR e inscrito no CPF-MF sob o nº 221.839.819-
20/PR, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua Benjamin Constant, 73, Centro,
CEP 84.010-380 nesta cidade e comarca; e

CONTRATADA:   __________________, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Rua _________________, CEP _____________, na cidade de
_____________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, fone ___________,
representada pelo SR. ______________,  portador da Cédula de Identidade RG
sob nº _________ e do CPF/MF ______________, residente e domiciliado na
cidade de _______________, sito à Rua _____________, CEP _____________,
pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de ... (descrição do

objeto), a serem efetuadas no (a) .... (local de prestação dos serviços) e prestados
por ... (nº de pessoas para cada tipo de profissional necessário), em estrita observância
ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob
modalidade ............. nº _____, de —————, devidamente homologada no
dia___________ pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal
nº———., regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação
pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta
e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato abrange as seguintes tarefas: .... (enumerar

as tarefas a serem executadas e a periodicidade e outras peculiaridades).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço para o presente ajuste é de R$ ....... unitários, totalizando R$

.... . . . . . . . . . . . . . . ,  constante da proposta vencedora da l icitação, aceito pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução
do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação

orçamentária n° ______

CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO
O pagamento do presente contrato será efetuado até .......................

mediante requerimento protocolado apresentação da Nota Fiscal ou Nota Fiscal
Fatura e cópia do contrato.

O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura
estiver atestada pela fiscalização, acompanhada dos seguintes comprovantes
devidamente quitados, já exigíveis, em cópia, respeitada a periodicidade de exigência
dos documentos:

a) A Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS.
b) A Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS.
c) A Certidão Negativa Municipal.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
O prazo de execução para a prestação deste serviço será de

_________________ contados a partir da expedição da ordem de serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Executados os serviços e estando os mesmos de acordo com o previsto no

edital de licitação, na proposta, nas cláusulas contratuais e, ainda, observada a
legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE mediante atestado pela
fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1. Dos direitos
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no
prazo convencionados.

2. Das obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do

contrato.

3. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar os serviços na forma ajustada;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas,

entre a CONTRATADA e seus empregados;
c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus

empregados nas datas determinadas pela legislação em vigor;
d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de

atuação específica;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

f) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas
na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial,
expedida pela Delegacia Regional do Trabalho - DRT;

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução do presente contrato;

i) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte
o objeto do presente contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução.

j) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.

l) Permitir e facilitar a Fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
por escrito;

m) Viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto
do presente CONTRATO.

n) (Demais obrigações constantes do edital.)

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:
A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco

subcontratá-lo no todo a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII

do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência

para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na
assunção dos serviços pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A fiscalização ficará a cargo do servidor__________________

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS:

Os materiais e mão de obra a serem empregados nos serviços decorrentes
deste CONTRATO serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por
intermédio da Fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios, cabendo
ainda, à CONTRATADA, colocar na obra os equipamentos necessários na época
prevista para seu funcionamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da

faculdade de rescisão, aplicação de demais penalidades previstas na Lei Municipal
n° 8393, de 29 de dezembro de 2005 e de eventuais perdas e danos, a serem
apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

a) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução
total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato,
por dia que exceder o prazo contratual para prestação do serviço;

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na
hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente
descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA
O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula

no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá se dar

entre prepostos ou diretamente.
Aos prepostos da CONTRATANTE caberá, inclusive, fiscalizar a execução do

contrato.
Os empregados da CONTRATADA somente obedecerão ordens e orientações

emanados dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste

contrato, perante o foro da Comarca de Ponta Grossa.
Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu

conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente.
Justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, juntamente

com as testemunhas presentes ao ato.
Ponta Grossa,

CONTRATADA CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:
SUZANA MOLINA SUZANA GIOVANETTI
CPF/MF 411.291.729-53 CPF/MF 882.733.509-91

EDITAIS E ATOS RH
EXTRATOS DE CONTRATOS DE TRABALHO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Concurso Público nº 001/2008

Departamento de Recursos Humanos, 19 de fevereiro de 2010.
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D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

GABINETE DO PREFEITO
C O N V I T E

Tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 9º, e arts. 48 e 49, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o PREFEITO MUNCIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, CONVIDAMOS a população princesina e os membros do Poder Legislativo,
a participar, no próximo dia 24 de fevereiro de 2010 – quarta - feira - às 16:30 horas,
no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, de AUDIÊNCIA PÚBLICA,
oportunidade em que o Poder Executivo apresentará e avaliará o Relatório resumido
da Execução Orçamentária e Relatório da Gestão Fiscal relativo ao 3º quadrimestre
do ano de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de fevereiro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3560138/2009
EDITAL QQCM Nº56-01/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ANDRÉ DE GEUS
Trecho: Rua Centenário do Sul x Rua Jaguapitã
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 André de Geus

(trecho entre as ruas Centenário do Sul e Jaguapitã) será de R$ 40.422,96
(QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS
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 ANDRÉ DE GEUS
TRECHO: RUA CENTENÁRIO DO SUL X RUA JAGUAPITÃ
BAIRRO: PALMEIRINHA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
TESTE SELETIVO Nº 002/2009
CONTRATAÇÕES EFETUADAS POR PRAZO DETERMINADO NOS TERMOS

DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 4.304/89 E 9838/08
Departamento de Recursos Humanos, 22 de fevereiro de 2010.

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, 22 de fevereiro de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3560138/2009
EDITAL QQCM Nº56-02/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ARAPONGAS
Trecho: Rua Maurício de Nassau x final de rua
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 Arapongas

(trecho entre a rua Maurício de Nassau e o final da rua) será de R$ 32.714,92
(TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E DOIS
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 ARAPONGAS
TRECHO: RUA MAURÍCIO DE NASSAU X FINAL DE RUA
BAIRRO: PALMEIRINHA
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, 22 de fevereiro de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3560138/2009
EDITAL QQCM Nº56-03/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Rua André de Geus x Rua Domingos Ferreira Pinto
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 Centenário

do Sul (trecho entre as ruas André de Geus e Domingos Ferreira Pinto) será de R$
25.938,09 (VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVE
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 CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO: RUA ANDRÉ DE GEUS X RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO
BAIRRO: VILA IZABEL
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
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Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.
Ponta Grossa/PR, 22 de fevereiro de 2010.

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3560138/2009
EDITAL QQCM Nº56-04/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Rua Domingos Ferreira Pinto x Rua João Rabelo Coutinho
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 Centenário

do Sul (trecho entre as ruas Domingos Ferreira Pinto e João Rabelo Coutinho) será
de R$ 27.698,96 (VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E
NOVENTA E SEIS 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 CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO: RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO X RUA JOÃO RABELO

COUTINHO
BAIRRO: VILA IZABEL
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Eletrônico – nº 003/2010
Abertura: 05/03/10             Horário: 14:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 10.780,00 (dez mil, setecentos e oitenta reais).
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou ainda
pelo sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT ou www.bbmnet.com.br.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2010.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,
torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Eletrônico – nº 006/2010
Abertura: 08/03/10             Horário: 14:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 9.389,66 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e

sessenta e seis centavos).
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares,
750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou ainda
pelo sites www.pontagrossa.pr.gov.br licitação AMTT ou www.bbmnet.com.br.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2010.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra
relacionadas, a comparecer no prazo de cinco dias, nas dependências da PROLAR
(Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo clube Guaíra),
para tratar de assunto de seu interesse, sob pena de serem tomadas as medidas
administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e
venda.

Loteamento Aroeiras
NOME MUTUÁRIO CÔNJUGE
VACIR MARTINS JUNIOR VANDERLEIA VIEIRA MAIA

Ponta Grossa, 19 de Fevereiro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente da Prolar

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, 22 de fevereiro de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3560138/2009
EDITAL QQCM Nº56-05/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Rua João Ferigotti x Rua André de Geus
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 Centenário

do Sul (trecho entre as ruas André de Geus e João Ferigotti) será de R$ 22.693,57
(VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE
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 CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO: RUA JOÃO FERIGOTTI x RUA ANDRÉ DE GEUS
BAIRRO: VILA IZABEL
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, 22 de fevereiro de 2010.
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.


		2010-02-23T08:59:45-0300
	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187




