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LE IS

L   E   I    Nº    10.217, de 31/03/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$

400.408,21 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 29 de março de 2010 a partir do Projeto de Lei
n.035/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional

especial no valor de R$ 400.408,21 (Quatrocentos mil, quatrocentos e oito reais e
vinte e um centavos), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.137 – Manutenção do Programa Liberdade Cidadã
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 31876  R$ 220.088,21
0824300456.161 – Manutenção do Programa Crescer em Família
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31877    R$   64.184,50
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 31877    R$   48.135,50
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.173 – Manutenção da Orquestra Sinfônica
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000   R$   68.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão
canceladas em igual importância as seguintes dotações do orçamento vigente, de
conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II e IIII da Lei
nº 4.320 de 17 de março de 1964, serão utilizados:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31876 no Valor de R$   220.088,21
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31877 no Valor de R$   112.320,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.173 – Manutenção da Orquestra Sinfônica
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1232  R$68.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de
2010, no Anexo I, da Lei nº 9.976, de 22/07/2009 – LDO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 4º - Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 31 de março de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.218, de 31/03/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de

R$ 55.869,39, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 29 de março de 2010 a partir do Projeto de Lei
n.036/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional

suplementar no valor de R$ 55.869,39 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta
e nove reais e trinta e nove centavos), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.137 – Manutenção do Programa Liberdade Cidadã
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31876       R$  7.469,39
3390.32.00.0000 – Mat. de Distr. Gratuita – Rec. 31876   R$ 48.400,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de
conformidade com o disposto no artigo 43, § 1°, inciso II e IIII da Lei nº 4.320 de 17
de março de 1964, será utilizado:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31876 no valor de R$ 55.869,39.

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de
2010, no Anexo I, da Lei n. 9.976, de 22/07/2009 – LDO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 4º. Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 31 de março 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. 9 4 1, de 30/03/2010
Promove alterações na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de

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

suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, ‘a’, da Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0830314/2010

D E C R E T A
Art. 1º. Fica transferido 01 (um) cargo em comissão de Assessor Administrativo

V, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, para a estrutura
administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantido o valor atual.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 30 de março 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. 9 4 2, de 30/03/2010
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, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0780303/2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 22 de março de 2010, LILIANE KLIMIONTE, para exercer

o cargo em comissão de Assessora Administrativa I, da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 30 de março 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. 9 4 3, de 30/03/2010
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, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0820219/2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 18 de março de 2010, LUCAS KUBASKI,  para exercer

o cargo em comissão de Assessor Administrativo IV, da Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 30 de março 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. 9 4 4, de 30/03/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 7720/2004 e alterações, e tendo em
vista o contido no protocolado nº 0570515/2010,

R E S O L V E
RECLASSIFICAR POR MAIOR HABILITAÇÃO, a partir de 26 de fevereiro de

2010, a professora do Grupo I (1ª a 4ª séries), abaixo relacionada:
NOME DO NÍVEL PARA O NÍVEL
GISELE APARECIDA DWORAK FILIPOWSKI A/03 D/03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 30 de março 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 . 9 4 5,   de 30/03/2010
Altera o Decreto nº 2030, de 13/03/2008, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,
da Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal n. 9.005, de 18/09/2007 e alterações,
e considerando o contido no protocolado n. 0880053/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. O Decreto nº 2.030, de 13 de março de 2008, que Regulamenta a Lei

n. 9.005, de 18/09/2007, que concede dispensa parcial de jornada de trabalho à
servidora pública com filho portador de deficiência, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

...
“Art. 4°. ...
...

...
Parágrafo único.  Fica permitida a Secretaria Municipal de Recursos Humanos

contratar profissional médico responsável pela perícia do deficiente, o qual emitirá
laudo pericial atestando a necessidade ou não do tratamento clínico ou terapêutico.
(AR)

Art. 5°. O requerimento será despachado à Secretaria Municipal de Gestão de
Recursos Humanos que encaminhará o processo ao profissional médico responsável
pela perícia do deficiente, conforme a especialidade médica da deficiência apontada,
o qual deverá emitir laudo pericial complementar, onde evidenciará a necessidade ou
não do acompanhamento do servidor como condição do tratamento terapêutico,
anexando-o ao processo.(NR)

§ 1°. O laudo a que se refere este artigo indicará o período necessário para
o acompanhamento do deficiente pelo servidor, em prazo não superior a 1 (um) ano,
salvo quando se tratar de deficiência permanente, que será de 1 (um) ano.(NR)

§ 2°. Em caso de falecimento ou cessação da necessidade de
acompanhamento da pessoa portadora de deficiência, o servidor responsável deverá
informar o fato á Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de infração disciplinar e responsabilidade
pelos prejuízos daí advindos.(AR)

Art. 6°. ...
I. será encaminhado pela SMGRH ao Departamento de Recursos Humanos

para informar o cargo, carga horária e Secretaria de lotação do servidor;(NR)
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II. ...
...

Art. 7º. ...
Parágrafo único.  A Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos

manterá arquivo próprio para controle de servidores com redução de carga horária.”
(AR).

...
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 30 de março 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. 9 4 8, de 31/03/2010
Abre um crédito adicional especial no valor de R$ 400.408,21.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.217, de 31/03/2010,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional

especial no valor de R$ 400.408,21 (Quatrocentos mil, quatrocentos e oito reais e
vinte e um centavos) assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.137 – Manutenção do Programa Liberdade Cidadã
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 31876 R$ 220.088,21
0824300456.161 – Manutenção do Programa Crescer em Família
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31877       R$   64.184,50
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 31877  R$   48.135,50
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.173 – Manutenção da Orquestra Sinfônica
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000  R$   68.000,00

Art. 2º -  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão
canceladas em igual importância as seguintes dotações do orçamento vigente, de
conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II e IIII da Lei
nº 4.320 de 17 de março de 1964, serão utilizados:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31876 no Valor de  R$   220.088,21
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31877 no Valor de R$   112.320,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.173 – Manutenção da Orquestra Sinfônica
3390.39.00.0000 – Outr. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1232 R$68.000,00

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 31 de março 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. 9 4 9, de 31/03/2010
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 55.869,39.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.218, de 31/03/2010,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional

suplementar no valor de R$ 55.869,39 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta
e nove reais e trinta e nove centavos), assim discriminado:

1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824300456.137 – Manutenção do Programa Liberdade Cidadã
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 31876       R$      7.469,39
3390.32.00.0000 – Mat. de Distr. Gratuita – Rec. 31876      R$    48.400,00
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, § 1°, inciso II e IIII da Lei nº 4.320 de 17
de março de 1964, será utilizado:
· Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 31876 no valor de R$ 55.869,39.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 31 de março 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 Eletrônica nº 116/2010
Data: 15/04/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(impressoras térmicas) para atender

as necessidades do Hospital Pronto Socorro Municipal e Hospital da Criança da
Secretaria Municipal de Saúde(SMS)

Valor máximo: R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais)
Dotação Orçamentária: 0802  10  122  235  2  58  449052350000
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, 31 de março 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 Presencial nº 117/2010
Data: 15/04/2010
Horário: 14:00 horas
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de

fornecimento de Lanches do tipo sanduíches, salgados e doces, refrigerantes,
durante dias úteis, sábados, domingos e feriados, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SMCT.

Valor máximo: R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Dotação Orçamentária: 16021339200832171/339039
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, 31 de março de 2010.

Secretaria Municipal de Planejamento
Aviso de Licitação

O Município de Ponta Grossa realizará às 13h30min do dia 19/04/2010, na
sede da prefeitura, à Av. Visconde de Taunay. 950, TOMADA DE PREÇOS, nº 003/
2010, para Reforma da Sede da Associação dos Moradores do Núcleo Santa Paula.
O valor máximo da licitação é R$ 211.742,38 (duzentos e onze mil setecentos e
quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, ou pelo
fax 42-3901-1538, fone 42-3220-1302.

José Ribamar Kruger – Presidente da Comissão

Retificação da Publicação de Pregão 98/2010 publicado no Diario Oficial de
31 de março de 2010.

Objeto: Onde se Lê: Aquisição e Fornecimento de Material de Expediente,
Considere-se  Aquisição e Fornecimento de Suprimentos de Informática, Todas as
demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.

RESULTADO DO PREGÃO n º054/2009
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço com finalidade de

quantificar, especificar e descrever a execução dos serviços de ações de
conscientização/sensibilização ambiental e de vistorias técnicas ambientais de ligações
de esgoto.

LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º076/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e recarga

em extintores para SMS
VENCEDOR: Alertt Comércio de Extintores Ltda
VALOR: R$ 20.500,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º079/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços

hospitalares em Terapia Intensiva Pediátrica para o Hospital da Criança
VENCEDOR: UTI Geral S/C Ltda
VALOR: R$ 1.500.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  83/2010
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (CARNE), para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social  - SMAS.
VENCEDOR: Eliane Maria Mendes da Luz - ME.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 16.499,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2010
R E T I F I C A Ç Ã O DE RESULTADO

O Município de Ponta Grossa/PR, informa a todos os interessados que no
Pregão Eletrônico nº 69/2010, o qual teve abertura no dia 19/03/10 às 13:00 horas,
há necessidade de RETIFICAÇÃO da publicação do resultado do certame, tendo em
vista a desclassificação da empresa DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA, que
apresentou documentos da proposta final, divergente da proposta inicial, sendo
que o produto ofertado não preenche as necessidades da SMS. Sendo assim, a
redação do resultado final do Pregão Eletrônico 69/2010, passa a ser a seguinte:

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  69/2010
 OBJETO: Aquisição de Material Permanente (BISTURI ELETRÔNICO), para

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  - SMS.
VENCEDOR: WEM Equipamentos Eletrônicos Ltda.
LOTE 01 – Valor Total  R$ 20.489,46
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
Todas as demais disposições, referente a quantidade, valores e especificações

dos produtos, constantes  do Edital e seu resultado permanecem inalteradas.
Diante do exposto, despedimo-nos.
DECOM- Ponta Grossa-PR, 31 de março de 2010.

Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

NOTIFICAÇÃO
Notificamos esta empresa BRAYANNET INFO LTDA, que a mesma tem o prazo

de até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento deste, para
proceder à entrega do objeto de empenho nº 015604/2009, sob pena de sofrer as
sanções previstas em lei, conforme solicitado no protocolo 0710438/2010. Sem mais
para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ponta Grossa, 31 de Março de 2010
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOTIFICAÇÃO
Pelo presente notificamos a empresa COMERICAL QUADRANTE ARTIGOS

PLÁSTICOS E PÁPEIS LTDA , referente ao pedido de cancelamento do item do
Pregão Eletrônico 416/2010, constante no Protocolado nº 0610290/2010, segue
resposta de Desclassificação da mesma junta a Instrução Técnica nº 416/2010. Sem
mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ponta Grossa, 31 de Março de 2010
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOTIFICAÇÃO
Notificamos esta empresa COMERICAL QUADRANTE ARTIGOS PLÁSTICOS

E PÁPEIS LTDA ,que a mesma tem o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir do recebimento deste, para proceder à entrega do objeto de
empenho nº 001545/2010, sob pena de sofrer as sanções previstas no edital,
conforme solicitado no protocolo 00700250/2010. Sem mais para o momento e a
disposição para quaisquer esclarecimentos.

Ponta Grossa, 31 de Março de 2010
JOSÉ LUIZ TELEGINSKI

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 081/2010

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 082/2010

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 089/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 87/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de alimento especial - Leite Nan , conforme o
disposto do protocolado 0710131/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
31/03/10 - EDILSON LUIZ CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de

Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 88/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de filmes para mamografia para uso no HM,
conforme o disposto do protocolado 0540532/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
31/03/10 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 89/2010

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de
Instalação de 24 metros de rede para GLP com tubos de FG 1/2, incluindo quebra
de piso conexões, reguladores de cilindro e de pressão., conforme o disposto do
protocolado 2450308/2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso IV da lei 8.666/93
31/03/10 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 35/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para
deslocamento de funcionárias da SME de suas residências até o local de trabalho,
conforme o disposto do protocolado 0780307/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso I da lei 8.666/93
31/03/10 - ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI - Secretária Muncipal de Educação.

CONTRATOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº  069/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  C.S. HAUPT - SERIGRAFIA
OBJETO: Prestação de serviços especializados em elaboração e impressão de

materiais gráficos educativos e informativos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS).

VALOR: R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinqüenta reais)
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
 No 001/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, considerando as prescrições do Decreto no 145, de 25/04/89 –
Regulamento Geral de Concursos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG), no uso de suas atribuições legais, estabelece
e divulga as normas específicas para o Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas do
Quadro Único de Pessoal, conforme o estabelecido no demonstrativo abaixo:

Pessoal Técnico de Nível Superior:

Pessoal Técnico de Nível Médio:

Pessoal Técnico de Nível Prático:

Pessoal de Apoio:

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 concurso, 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 indeterminado 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, comprovado 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 concurso; 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 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 30 de abril de 2.010.

1.8 – Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, fica reservada 10% (dez  por cento) vagas para cada um dos empregos
do presente concurso público aos afro-brasileiros 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 – Para alcance do benefício citado no item 1.8 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 05 de maio
de 2.010.

1.8.4 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição
no concurso público 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, à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, a ampla
defesa.

1.8.5 – 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 concurso público 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 concurso.

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 05 de maio de 2.010.

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 05 de maio
de 2.010.

1.10 – O resultado das solicitações referentes aos itens 1.7.3, 1.8.3 e 1.9.5 deste Edital será divulgado pela Secretaria
Municipal de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, no dia 12 de maio de 2.010, 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 WWW.fauel.org.br

através de “link” específico para a inscrição, impressão da ficha de inscrição e do boleto destinado ao pagamento da taxa de
inscrição.

2.2 – O interessado deverá efetuar sua inscrição de 12 de abril até 05 de maio de 2.010.
2.3 – O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 ( cem reais ) para os empregos de nível superior, R$ 75, 00 ( setenta e

cinco reais ) para os empregos de nível médio e R$ 50,00 ( cinquenta reais ) para os empregos de nível prático e pessoal de apoio.
2.4 – O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição –  deverá ser efetuado  até o dia 06 de maio de

2.010 em qualquer agência bancária ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, impresso pelo próprio candidato no momento
da sua inscrição.

2.5 – A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável pela cobrança da taxa.
2.6 – Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.7 – 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 Concurso Público, sem prejuízo de outras
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

2.8 -  O interessado que não tiver acesso à Internet, poderá efetuar sua inscrição na Agência do Trabalhador, sita à Rua
Penteado de Almeida nº 240 – Centro, no horário das 08:00 às 16:00 horas.

2.9 – Não poderá haver inscrição para mais de um emprego, salvo nas situações abaixo, onde os horários de provas não
serão coincidentes:

2.9.1 – Médico e ou/ Médico da Família;
2.9.2  - Assistente de Administração II e ou/ Escriturário II;
2.9.3 – Cozinheiro e ou/ Servente Escolar.
2.10 – No momento da inscrição do candidato será gerado o número de inscrição correspondente, para fins de identificação.
2.11 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa não se responsabilizará por inscrições não efetuadas em decorrência de

problemas de ordem técnica estranhas ao sistema oferecido para a realização informatizada da inscrição pela Internet:
congestionamento de linhas de comunicação, falhas de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.

PRAZO: 30 (trinta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão presencial 014/2010

CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JOSÉ ROBERTO MAIA DE OLIVAS FERREIRA
OBJETO: Prestação de serviços especializados de ilustrador para criação artística de mapa ilustrado da cidade de Ponta

Grossa, que será publicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação 028/2010

CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços especializados para implantação de Software TASY nos Hospital Municipal “Dr. Amadeu

Puppi” e Hospital da Criança “Prefeito João Vargas de Oliveira”  - Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação 029/2010

CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 123/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  SCHIEBELBEIN, SAMAHA, SILVA & RIBAS - ADVOGADOS
OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, a fim de realizar projeto de Código Municipal Ambiental,

Assessoria Técnica na Tramitação do Projeto e capacitação técnica em direito ambiental, para possibilitar que o Município exerça
o seu poder do Política ambiental e realize a fiscalização de atividades potencialmente poluídas e como também assessorar na
solução dos processos ambientais.

VALOR: R$ 59.600,00 (cinqüenta e nove mil e seiscentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite 020/2010

CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 124/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  URBIS – INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de recuperação de créditos, revisão de débitos e de análise das

dívidas existentes de responsabilidade do Município.
VALOR: 20% (vinte pontos percentuais), sobre o êxito da restituição obtido para crédito em favor do Município, recebidos

e/ou compensados, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
PRAZO: 48 (quarenta e oito) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência 014/2009

CONVÊNIO  Nº 080/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL- BLL
OBJETO: dispor sobre as condições de utilização pelo município de sistema informatizado desenvolvido pela BOLSA,

denominado LICITAÇÕES (BLL compras), que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios de bens e
serviços comuns, ...

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 300/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  BOSCARIN & CIA
OBJETO: Em razão do aumento de consumo, devido a presença de solo de baixo suporte nas regiões onde as obras estão

sendo executadas, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em mais 25% ( vinte
e cinco por cento ) sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ).

FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

TERCEIRA  RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 194/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  S/A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRANCO DA ROCHA
OBJETO: Fica alterada a cláusula décima sexta do instrumento originá-rio, que passará ter a seguinte redação: “A fiscalização

do contrato ficará a cargo da servidora Eliane Cristina Lupepsa Machado, portadora da Cédula de Identidade RG sob n°5.854.136-
0e CPF/MF sob n° 818.219.219-68, residente e domiciliada na Rua Cedro, n° 588.”

FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EDITAIS E ATOS RH
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3 – DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO

3.1 – No ato da inscrição o candidato deverá:
3.1.1 – Possuir Cédula de Identidade (RG).
3.1.2 – Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF).
3.1.3 – Ser brasileiro nato ou naturalizado.
3.1.4 – Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
3.1.5 – Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
3.1.6 – Gozar de boa saúde física e mental.
3.1.7 – Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de qualquer

unidade da federação ou de empresa privada.
3.1.8 – Não ter registro de antecedentes criminais.
3.1.9 – Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
3.2 – Será publicado posteriormente no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico WWW.fauel.org.br a relação

dos candidatos que tiveram inscrições deferidas.
3.3 – Na hipótese do candidato não constar como inscrito no Concurso Público, por eventual ausência de informação do

banco responsável pela cobrança da taxa de inscrição, e o candidato ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, sua inscrição
será efetivada desde que, até o dia 10 de maio de 2.010, ocorra a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, através
da apresentação de boleto bancário e comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos – 1º andar – Paço Municipal.

3.4 – O candidato inscrito e aprovado na 1ª fase do concurso, para Emprego de Nível Superior, deverá entregar seu
curriculum vitae, acompanhado apenas dos documentos comprobatórios cabíveis à prova de títulos (2a fase do concurso público),
após a divulgação do resultado da 1ª fase do concurso, na   data estabelecida no  ANEXO V  – ( Previsão de cronograma ), que
estará disponível no dia 12 de abril de 2.010 no endereço eletrônico WWW.fauel.org.br.

4 – CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO EMPREGO

4.1 – Além das condições comuns para todos os empregos e dos requisitos solicitados na inscrição:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) estar em gozo dos direitos políticos;
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d)  apresentar a documentação exigida no ato da inscrição

4.2 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR, QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS PARA
O EXERCÍCIO DO EMPREGO:

4.2.1 – Para o emprego de Advogado: ser bacharel em Direito, estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil e se encontrar em pleno gozo das prerrogativas profissionais, nos termos da Lei Federal no 8906, de 04/07/1994.

4.2.2 – Para o emprego de Dentista II: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação de Cirurgião
Dentista e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Odontologia;

4.2.3 – Para o emprego de Engenheiro I: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação em Engenharia
Civil, expedido por instituição de ensino superior,  e registro no CREA ( Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ) e possuir
carteira nacional de habilitação, categoria B.

4.2.4 – Para o emprego de Médico: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina e estar regularmente
inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.5 – Para o emprego de Médico da Família: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina e estar
regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.6 – Para o emprego de Médico Especialista – Dermatologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
medicina com especialização ou residência em Dermatologia e estar inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.7 – Para o emprego de Médico Especialista – Endocrinologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso
de medicina com especialização ou residência em Endocrinologia, e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.8 – Para o emprego de Médico Especialista – Ginecologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir residência médica ou especialização em Ginecologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.9 – Para o emprego de Médico Especialista – Hematologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
medicina com especialização ou residência em Hematologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.10 – Para o emprego de Médico Especialista – Infectologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir residência médica ou especialização em Infectologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.11 – Para o emprego de Médico Especialista – Nefrologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
medicina, possuir residência médica ou especialização em Nefrologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.12 -  Para o emprego de Médico Especialista – Neurologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir residência médica ou especialização em Neurologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.13 – Para o emprego de Médico Especialista – Oftalmologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
medicina, possuir residência médica ou especialização em Oftalmologia e estar regularmente inscrito  no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.14 – Para o emprego de Médico Especialista – Ortopedista: possuir diploma  ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir residência médica ou especialização em Ortopedia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.15- Para o emprego de Médico Especialista – Otorrinolaringologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso
de Medicina, possuir residência médica ou especialização em Otorrinolaringologia e estar regularmente inscrito no Conselho
Regional de Medicina.

4.2.16- Para o emprego de Médico Especialista – Pneumotisiologista : possuir diploma ou certificado de conclusão do curso
de Medicina, possuir residência médica ou especialização em Pneumotisiologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional
de Medicina.

4.2.17 – Para o emprego de Médico Especialista – Psiquiatra: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir residência médica ou especialização em Psiquiatria e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.18 – Para o emprego de Médico Especialista – Reumatologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso
de medicina, possuir título de especialista em Reumatologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.19 – Para o emprego de Médico Especialista – Urologista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
medicina, possuir residência médica  ou  título de especialista em Urologia, e estar regularmente inscrito no Conselho Regional
de Medicina.

4.2.20 – Para o emprego de Médico Especialista em Radiologia: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de
Medicina, possuir título de especialista ou residência em Radiologia e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de
Medicina.

4.2.21 – Para o emprego de Médico Pediatra Plantonista -  possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina,
possuir residência médica ou especialização em Pediatria e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.22 – Para o emprego de Médico Plantonista II: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina e estar
regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.23 – Para o emprego de Médico Socorrista: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina, possuir
o curso de ATLS ou ACLS realizado nos últimos 4 (quatro) anos e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina.

4.2.24 Para o emprego de Médico Veterinário II: possuir diploma ou certificado de conclusão do curso de Medicina
Veterinária, e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

4.2.25 – Para o emprego de Musicoterapeuta: possuir graduação em Musicoterapia e possuir registro no conselho de classe.
4.3 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO, QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS PARA O

EXERCÍCIO DO EMPREGO:
4.3.1 -  Para o emprego de Assistente de Administração II : conclusão do ensino de nível médio ou equivalente, comprovado

mediante apresentação do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC, comprovante do curso básico de
informática.

4.3.2 – Para o emprego de Escriturário II: conclusão do ensino de nível médio ou equivalente, comprovado mediante
apresentação do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC, e comprovante do curso de informática básica.

4.3.3 – Para o emprego de Técnico de Segurança do Trabalho: possuir ensino médio ou equivalente concluído, mediante
apresentação do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC e  possuir curso de habilitação em Técnico de
Segurança do Trabalho devidamente registrado no Ministério do Trabalho

4.3 4– Para o emprego de Técnico de Enfermagem: possuir ensino médio ou equivalente, concluído, comprovado mediante
apresentação do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC, possuir curso de habilitação em Técnico de
Enfermagem e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem

4.3.5 - Para o emprego de Técnico em Raio X – Plantonista: possuir curso de conclusão do  Ensino médio ou equivalente,
comprovado mediante apresentação do respectivo certificado emitido por instituição de ensino autorizada pelo MEC, diploma de
Técnico de Radiodiagnóstico, inscrição no Conselho Regional de Classe, não possuir débitos no respectivo Conselho de Fiscalização
Profissional.

4.4 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE NÍVEL PRÁTICO, QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS PARA
O EXERCÍCIO DO EMPREGO:

4.4.1 Para os empregos de Borracheiro, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Eletricista Mecânico, Mecânico, Mecânico Pesado,
e Pedreiro: conclusão do ensino fundamental I, comprovado mediante apresentação do respectivo certificado emitido por Instituição
autorizada pelo MEC.

4.4.2 – Para o emprego de Encarregado de Serviços: conclusão do ensino fundamental, possuir Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “B”.

4.4.3 - Para o emprego de Motorista de Caminhão – conclusão do ensino fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC, possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “C” com
tempo de habilitação no mínimo de 2 ( dois ) anos.

4.4.4 – Para o emprego de Motorista de Trucado – conclusão do ensino fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC, possuir Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “E”,
com tempo de habilitação de mínimo de 2 ( dois) anos.

4.4.5 - Para os empregos de Operador de Motoniveladora, Operador de Pá-carregadeira,   Operador de Retro Escavadeira,
Operador de Rolo Compactador  Operador de Usina de Asfalto e Operador de Trator de Pneus:– conclusão do ensino fundamental
I, comprovado mediante apresentação do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC, possuir Carteira
Nacional de Habilitação Categorias “C”, “D” ou “E”

4.5 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS EMPREGOS DE APOIO:

4.5.1 -  Para os empregos de Ajudante de Mecânico, Lavador/Lubrificador e Trabalhador Braçal: ser alfabetizado,  comprovado
no ato da admissão mediante declaração de próprio punho de que sabe ler e escrever  .

4.5.2 -   Para o emprego de Servente Escolar: conclusão do ensino fundamental I, comprovado mediante apresentação
do respectivo certificado emitido por Instituição autorizada pelo MEC.

4.6 - ALÉM DO ESTABELECIDO NOS ITENS ANTERIORES, NO ATO DA CONTRATAÇÃO  O CANDIDATO DEVERÁ:
a) Firmar documento declarando que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos

e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do artigo 37  da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do artigo 27 da Constituição
do Estado do Paraná;

b) Apresentar declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme  prescrito no artigo 32  da
Constituição de Estado do Paraná, na Lei Federal no 8.429, de 02/06/92, e no Decreto Estadual no 2.141, de 12/02/08

5 – DAS PROVAS
5.1 – A prova objetiva será aplicada no dia 23 de maio de 2.010 na cidade de Ponta Grossa – PR, nos locais e horários

a serem informados em Edital específico e divulgado no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico WWW.fauel.org.br;
5.2 – É de responsabilidade exclusiva do candidato a localização do seu local de realização das provas bem como o seu

comparecimento no horário determinado.
5.3 – O candidato deverá comparecer no local de realização das provas com 01 hora de antecedência, sendo que os

portões de acesso ao local de provas serão fechados 30 ( trinta ) minutos  antes do início da prova, haja vista que após esse horário
o acesso estará impedido.

5.4 – O candidato só poderá ingressar no local de provas mediante apresentação de documento oficial de identidade,
podendo ser:

a) Carteira de Identidade;
b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;
c) Carteira Nacional de Habilitação ( modelo novo com fotografia ) que contenha o número da Carteira de Identidade;
d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal  valham como identidade;
e) Carteira de Trabalho ( modelo novo ) expedida a partir de 20 de janeiro de 1.997.
5.5 – 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.
5.6 – Para todos os empregos será aplicada prova objetiva para avaliação dos conhecimentos relativos ao conteúdo

programático, e/ou, sugestão de bibliografia indicados no Anexo I deste Edital.
5.7 – As questões da prova objetiva de todos os candidatos serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, através

de leitura óptica do cartão de respostas que deverá ser assinado no local apropriado pelo candidato.
5.8 – As respostas das questões objetivas serão transcritas pelo candidato para o personalizado cartão de respostas com

caneta esferográfica, tinta azul ou preta, escrita grossa, que deverá ser trazida pelo candidato, e conforme as instruções
apresentadas no caderno de questões.

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

5.10 – 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.

5.11 – No tempo máximo de duração da prova, que será de 3 (três) 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.

5.12 – O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após, no mínimo, duas horas do início da prova objetiva,
devendo entregar ao aplicador de prova o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a
prova.

5.13 – Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial
e acompanhado de componente da equipe de aplicação do concurso público;

5.14 – 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.

5.15 – A prova objetiva será composta:
5.15.1 – Para o emprego de Advogado de :

5.15.2 – Para os demais cargos elencados no Edital de:

6 – DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 – Será considerado aprovado na prova objetiva e incluído na relação dos classificados o candidato que alcançar, no
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da pontuação máxima possível da prova e obtiver 50% ( cinqüenta por cento ) de acerto
na prova de conhecimento específico.

6.2 – O resultado final do concurso público dos empregos de nível médio, será derivado da pontuação alcançada pelos
candidatos na prova objetiva, convertidas proporcionalmente para a escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação
aritmética para centésimo.

6.3 – Para os empregos de nível superior, além da prova objetiva, os candidatos aprovados na 1ª fase deverão participar
da 2ª fase do concurso público, representada pela prova de títulos, que será realizada mediante análise do curriculum vitae e
respectiva documentação comprobatória, entregues de acordo com o item 3.4 deste Edital, e dos registros na ficha individual de
avaliação constante do Anexo II deste Edital

6.4  – Para os empregos de Ajudante de Mecânico, Borracheiro, Calceteiro, Eletricista, Eletricista, Lavador/Lubrificador,
Mecânico, Mecânico Pesado, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá-
Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Rolo Compactador, Operador de Trator de Pneus, Operador de
Usina de Asfalto, Pedreiro, além da prova objetiva, os candidatos aprovados na 1ª fase, deverão participar da 2ª fase do concurso
público, representada pela prova prática, que será realizada mediante prova prática conforme Anexo III deste Edital.

6.5 – Para o emprego de Trabalhador Braçal, além da prova objetiva, os candidatos aprovados na 1ª fase, deverão
participar da 2ª fase do concurso público, representada pela prova de teste físico, que será realizada conforme Anexo IV deste
Edital

6.6 - O resultado final do concurso público dos empregos de nível superior, será derivado da pontuação alcançada pelos
candidatos na prova objetiva e na prova de títulos, de acordo com a seguinte ponderação:

Pontuação final = (PO X 2) + (PT X 1 )
                                              3
sendo: PO = pontuação na prova objetiva
PT = pontuação na prova de títulos
e a pontuação final, convertida proporcionalmente para a escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação aritmética

para centésimo, constituirá o resultado final do candidato.
6.7 – O resultado final do concurso público dos empregos de Ajudante de Mecânico, Borracheiro, Calceteiro, Eletricista,

Eletricista, Lavador/Lubrificador, Mecânico, Mecânico Pesado, Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Operador de
Motoniveladora, Operador de Pá-Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Rolo Compactador, Operador de
Trator de Pneus, Operador de Usina de Asfalto, Pedreiro, será derivado da pontuação alcançada pelos candidatos na prova
objetiva e na prova prática, de acordo com a seguinte ponderação:

Pontuação final = (PO) + (PP)
                                     2
sendo: PO = pontuação na prova objetiva
PP = pontuação na prova prática
e a pontuação final, convertida proporcionalmente para a escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação aritmética

para centésimo, constituirá o resultado final do candidato.

6.8 – O resultado final do concurso público do emprego de Trabalhador Braçal, será derivado da pontuação alcançada
pelos candidatos na prova objetiva e na prova de teste físico, de acordo com a seguinte ponderação:

Pontuação final = (PO) + (PP)
                                     2
sendo: PO = pontuação na prova objetiva
PP = pontuação na prova prática
e a pontuação final, convertida proporcionalmente para a escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação aritmética

para centésimo, constituirá o resultado final do candidato.

7 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 – No caso de empate no resultado final de emprego de nível médio, serão usados, pela ordem, os seguintes critérios

para desempate:
a) maior nota na prova de conhecimentos específicos;
b) candidato mais idoso;
c) Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os candidatos com mais de 60

(sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais
elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento.

7.2 – No caso de empate no resultado final de emprego de nível superior, serão usados, pela ordem, os seguintes critérios
para desempate:

a) maior pontuação na prova de conhecimento específico;
b) maior pontuação na prova de títulos;
c) maior idade do candidato.
d) Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate
entre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos completados até o último  dia do prazo de inscrição e entre estes e

os demais candidatos será o de idade mais elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento

8 – OUTRAS INFORMAÇÕES:
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8.1 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após o
encerramento das inscrições, proceder solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av.
Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, e no dia da prova deverá 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.

8.2 – No dia 24 de maio de 2.010  as 17h00min, serão divulgados a prova e o gabarito provisório das questões objetivas
no seguinte endereço da Internet WWW.fauel.org.br

8.3 – Será dada condição para que o candidato possa conferir suas respostas às questões da prova objetiva quando da
divulgação do gabarito provisório com as respostas corretas.

9 – DOS RECURSOS
9.1 – Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com precisão o ponto de insurgência,

mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
9.2 – Somente será apreciado o recurso devidamente fundamentado.
9.3 – Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
9.4 – Serão admitidos recursos contra o presente Edital, dirigidos ao Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos,

desde que interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à data da sua publicação no Diário Oficial do Município e
divulgação no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br , mediante protocolização na Praça de Atendimento da Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda.

9.5 – 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.

9.6 – 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.

9.7 – 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.

9.8 – 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.

9.9 – Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de registro
de respostas.

9.10 – Apreciados e decididos os recursos, não serão concedidas revisão, vistas ou recontagem de pontos.

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 – O candidato aprovado, será convocado através do Diário Oficial do Município, cujo edital constará também no site

WWW.pontagrossa.pr.gov.br.
10.3 – O candidato convocado para assumir a vaga, terá o prazo máximo de 5 ( cinco ) dias úteis após a publicação da

convocação, para apresentar-se no local indicado;
10.4 – A admissão do candidato aprovado estará condicionada ao exame médico pré admissional;
10.5 – O concurso terá validade por 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos a critério da administração, período

em que poderão ser convocados os demais candidatos classificados, obedecendo-se a ordem de classificação.
10.6 – Casos omissos ao presente regulamento terão sua resolução a cargo da Banca   Examinadora designada pelo Exmo

Prefeito Municipal, a luz das disposições do Regulamento Geral de  Concursos e demais disposições aplicáveis.

11 – OUTRAS INFORMAÇÕES
11.1 – É dever do candidato conhecer o presente regulamento, do que se dará ciência e concordância pelo simples

pagamento da taxa de inscrição através do bloqueto bancário impresso pelo próprio candidato.
11.2 – Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, fora da data, do local e/ou horário pré-determinados neste

regulamento.
11.3 – O não comparecimento para a realização das etapas a que esteja habilitado no concurso público objeto deste

regulamento, implicará em eliminação automática do candidato.
11.4 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas.
11.5 – Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, que não os permitidos, e/ou qualquer outro material de
consulta.

11.6 – Não será permitida a entrada no local de provas de candidatos portando armas.
11.7 – Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público, o candidato que durante a

realização da prova:
11.7.1 – Utilizar aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, walkman, receptor, gravador, pagers, etc.).
11.7.2 – Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
11.7.3 – Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com outro

candidato.
11.7.4 – Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,

notebook, receptor, gravador e outros aparelhos eletrônicos, etc). O descumprimento por parte do candidato de qualquer
determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos, implicará a eliminação do candidato,
caracterizando–se como tentativa de fraude.

11.7.5 – Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de gorros,bonés, óculos escuros e de
relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local que impeça sua visibilidade.

11.8 – O Anexo I, composto pelo conteúdo programático e sugestões bibliográficas estará disponível no dia 12/04/2010
no endereço eletrônico www.fauel.org.br.

12 – DAS PUBLICAÇÕES:
Todos os editais, avisos e resultado do presente concurso público, serão publicados no Diário Oficial do Município e

divulgados pela Internet, no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br e WWW.fauel.org.br.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 30 de março de 2.010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos
ANEXO III – PROVA PRÁTICA

1 – A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que
será divulgado no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de
realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática.

2 – A Prova Prática consistirá de avaliação dos conhecimentos inerentes ao desempenho do cargo para o qual o candidato
se inscreveu e poderá atingir, no máximo, 10 (dez) pontos, conforme abaixo estipulado:

2.1 Para os candidatos aprovados na prova objetiva dos cargos de Motorista de Caminhão, Motorista de Trucado, Operador
de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Rolo Compactador, Operador
de Trator de Pneus serão avaliados os seguintes pontos:

I – Verificação dos acessórios do veículo/equipamento
II – Verificação da situação mecânica do veículo/equipamento
III – Habilidade na condução do veículo/equipamento
IV – Cuidados básicos na condução do veículo/equipamento
Cada critério acima mencionado terá a validade de 2,5 pontos, sendo no total 10,00 pontos.
Os candidatos deverão comparecer com a Carteira Nacional de Habilitação que habilita para assumir o cargo no momento

de realização da prova prática.
2.2 Para os candidatos aprovados na prova objetiva dos cargos de Borracheiro, Calceteiro, Eletricista, Eletricista Mecânico,

Lavador/Lubrificador, serão avaliados os seguintes pontos:
I – Habilidade com equipamentos
II – Eficiência/qualidade
III – Aptidão
IV – Organização na execução dos trabalhos
V – Conhecimento especifico na área
Cada critério acima mencionado terá a validade de 2,0 pontos, sendo no total 10,00 pontos.
Os candidatos deverão comparecer com Documento de Identidade Oficial no momento de realização da prova prática.
2.3 Para os candidatos aprovados na prova objetiva dos cargos de Ajudante de Mecânico, Mecânico e Mecânico Pesado,

serão avaliados os seguintes pontos:
I – Competência
II – Habilidade
III – Conhecimento de peças
IV – Cuidados com a peça
V – Limpeza e manutenção do motor
Cada critério acima mencionado terá a validade de 2,0 pontos, sendo no total 10,00 pontos.
Os candidatos deverão comparecer com Documento de Identidade Oficial no momento de realização da prova prática.

3 – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 5,00 (cinco vírgula zero zero) pontos na Prova
Prática.

4 – Os candidatos que não forem habilitados na Prova Prática, serão eliminados do Concurso Público.

ANEXO IV – PROVA DE TESTE FÍSICO

1 – A Prova de Teste Físico será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova de
Teste Físico que será divulgado no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município. Não serão aceitos, em hipótese alguma,
pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova
de Teste Físico.

2 – A Prova de Teste Física conceitua–se como o procedimento que recorre a métodos, técnicas e instrumentos de avaliação,
capazes de identificar aspectos ligados ao condicionamento físico do candidato, objetivando assim estabelecer um prognóstico
da qualidade do desempenho das atividades relativas à função.

2.1 – A Avaliação de Aptidão Física constará dos seguintes testes:
2.1.1) CORRIDA 12 MINUTOS
Na realização do teste o candidato poderá, durante 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando,

podendo, inclusive parar e depois prosseguir.
A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com a distância percorrida, segundo a seguinte

pontuação:

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com a distância percorrida, segundo a seguinte
pontuação:

2.1.2) RESISTÊNCIA ABDOMINAL
Na realização do teste, o candidato deverá executar exercícios abdominais, conforme abaixo:
Na posição inicial, o candidato deverá se colocar em decúbito dorsal sobre o colchão para prática de ginástica com o quadril

e joelhos flexionados e as plantas dos pés voltadas para o solo. Os braços deverão estar cruzados sobre a face anterior do tórax,
com a palma das mãos voltadas para o mesmo na altura dos ombros opostos com o terceiro dedo em direção ao acrômio. Os pés
deverão ser seguros pelo avaliador procurando mantê-los em contato permanente com o colchão de ginástica, sendo permitida
uma distância tal entre os pés e que os mesmos se alinhem entre a região glútea e os calcanhares, deverá ser tal que permita
uma posição de relativo confronto ao candidato numa amplitude de aproximadamente 30 e 45 centímetros. Para a realização dos
movimentos de flexão dos músculos da região abdominal, o candidato deverá elevar o tronco até o nível em que ocorra o contato
da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o queixo encostado no peito, retornando logo em seguida à posição
inicial até encostar pelo menos a metade anterior das escápulas no solo.

A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o número de repetições realizadas no
intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação:

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de repetições realizadas no intervalo
de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação:

3.1.3) AGILIDADE
Na realização do teste, o candidato deverá demonstrar agilidade, com a aplicação da prova prática “ Shutle Run”, conforme

descrito abaixo:
MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE
Equipamento e material: fita adesiva, cronômetro e blocos de madeira medindo 5 centímetros por 5 centímetros por 10

centímetros.
DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE
A prova consistirá em duas linhas paralelamente traçadas no solo distantes 9,14 metros, medidos a partir de seus bordos

externos. Dois blocos de madeira, com dimensões de 5 cm x 5cm x 10 cm  serão colocados a 10 cm da linha externa e separados
entre si por um espaço de 30 cm. Estes devem ocupar uma posição simétrica  em relação à margem externa.

O avaliado deverá colocar-se em afastamento Antero-posterior das pernas, com o pé anterior o mais próximo possível da
linha de saída.  Com voz de comando do aplicador da prova: “vai, corre em direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha
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de partida, colocando o bloco atrás desta linha e repete esta movimentação com o outro bloco.” Serão dadas duas tentativas
com um intervalo de descanso entre elas.

DO RESULTADO DAS PROVAS
O resultado será o tempo de percurso na melhor das duas tentativas. Por exemplo: se um candidato consegue na sua 1º

tentativa 11,56 segundos e na 2º tentativa 10,68 segundos , será considerado para a avaliação o melhor resultado ou seja 10,68
segundos.

A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o menor tempo que realizar a prova, segundo
a seguinte pontuação:

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de repetições realizadas no intervalo
de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação:

4 – Para avaliar os candidatos na Prova de Teste Físico, os candidatos serão divididos em dois grupos: feminino e masculino.
Serão classificados os candidatos que obtiverem na soma das atividades físicas avaliadas nota igual ou superior a 5,00 (cinco
vírgula zero zero) pontos.

5 – Para a Prova de Teste Físico, o candidato deverá apresentar, antes da realização da avaliação e no prazo a ser
divulgado em edital específico, atestado médico datado de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da realização do Teste
Físico, contendo o CRM do médico responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico decorrente de todos os
testes ao qual será submetido no decorrer da respectiva Avaliação, sem ressalva de testes, conforme Anexo V deste Edital. O
candidato que não apresentar o atestado médico conforme Anexo V deste Edital não realizará o Teste Físico, independentemente
dos motivos alegados.

6 – Para a Prova de Teste Físico, o candidato deverá:
a) apresentar documento de identidade original;
b) apresentar–se trajado adequadamente, com roupa própria e adequada à prática de atividades físicas ou desportivas;
c) apresentar o atestado médico previsto no subitem 5, deste Anexo, sob as penas previstas em mesmo item editalício.

7 – Não haverá repetição na execução de testes da Avaliação de Aptidão Física, exceto nas hipóteses de fatores de ordem
técnica não provocados pelo candidato, a critério da Coordenação do Concurso.

8 – Os candidatos que não forem habilitados na Prova de Teste Físico, serão eliminados do Concurso Público.

ANEXO IV

ATESTADO MÉDICO PROVA DE TESTE FÍSICO

Atesto para os devidos f ins que o(a) candidato(a)
____________________________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº
_______________ e inscrito no CPF/MF sob nº ___________________ ESTÁ APTO(A), ou seja, encontra-se em condições de
saúde para realização da Prova de Teste Físico do Concurso Público Municipal de Ponta Grossa – Edital nº 001/2010, o qual
constará os seguintes testes: Corrida de 12 Minutos, Resistência Abdominal e Agilidade.

Ponta Grossa-Pr., _______ de ________________ de _______.

ASSINATURA MÉDICO
   NOME DO MÉDICO
        CRM MÉDICO

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CÂMARA MUNICIPAL
DIRETORIA GERAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO / CONVITE Nº 006/2010
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/04/93 e alterações.

RESULTADO
Cumpridas as formalidades legais, o resultado desta Licitação ficou assim:
I - OBJETO: A presente Carta Convite destina-se a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

DE MECÂNICA GERAL E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RELAÇÃO DOS VEÍCULOS E ORÇAMENTOS
EM ANEXO.

II - ABERTURA: 30/03/2010, às 13:40 horas na Sala das Comissões.
III - PAGAMENTO:conforme edital.
IV – VENCEDOR: R. BACH KOBNER & CIA LTDA ME – CNPJ nº 00.667.377/0001-07.
V – PERCENTUAL DE DESCONTO: 35,97% (trinta e cinco virgula noventa e sete por cento) para desconto de peças e

acessórios e 36,75% (trinta e seis virgula setenta e cinco por cento) para desconto em serviços/mão de obra.
Ponta Grossa, em 31de março de 2.010.

ROMUALDO CAMARGO Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
        Diretor Geral Presidente da Câmara

DIRETORIA GERAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PROCESSO LICITATÓRIO / CONVITE Nº 005/2010

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/04/93 e alterações.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

Decorrido o Processo Licitatório - CONVITE Nº 05/2010, homologo e adjudico o resultado nos termos do processo que segue
em resumo:

I - OBJETO: A presente Carta Convite destina-se a: Contratação de empresa habilitada para prestar os seguintes serviços:
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE CLASSE ECONÔMICA PARA VÔOS DOMÉSTICOS EM TODO O TERRITÓRIO
BRASILEIRO com percentual de desconto sobre a Tabela de Preços das Tarifas praticadas pelas Companhias Aéreas, cuja
entrega deverá ser realizada na Departamento Administrativo ou outro que for designado, no período de Abril a Dezembro
de 2010, conforme o disposto no Edital.

II - ABERTURA: 26/03/2010, às 16:30 horas na Sala das Comissões.
III - PAGAMENTO:conforme edital.
IV – VENCEDOR: J. DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ nº 78.280.617/0001-03.
V – PERCENTUAL DE DESCONTO: 2,00% (dois por cento) sobre a Tabela de Preços das Tarifas praticadas pelas Companhias Aéreas.
Ponta Grossa, em 31 de março de 2.010.

ROMUALDO CAMARGO Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
        Diretor Geral Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO - CONVITE Nº 005/2010

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/04/93 e alterações.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
CNPJ Nº 77.780.138/0001-85
CONTRATADO: J. DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ nº 78.280.617/0001-03
OBJETO: A presente Carta Convite destina-se a: Contratação de empresa habilitada para prestar os seguintes serviços:

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE CLASSE ECONÔMICA PARA VÔOS DOMÉSTICOS EM TODO O TERRITÓRIO
BRASILEIRO com percentual de desconto sobre a Tabela de Preços das Tarifas praticadas pelas Companhias Aéreas, cuja
entrega deverá ser realizada na Departamento Administrativo ou outro que for designado, no período de Abril a Dezembro
de 2010, conforme o disposto no Edital
ABERTURA: 26/03/2010, às 16:30 horas na Sala das Comissões.
PAGAMENTO: conforme edital.
PERCENTUAL DE DESCONTO: 2,00% (dois por cento) sobre a Tabela de Preços das Tarifas praticadas pelas Companhias Aéreas.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.005.01031.0001.2005 - 3390.33.00.00
Ponta Grossa, em 31 de março de 2.010.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 07/10
Carta Convite nº 003/2010

CONTRATANTE: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
CONTRATADA: Alessander Vinicius de Freitas
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de Mecânica geral e lataria e pintura para veículos leves,

incluindo mão de obra e/ou fornecimento de peças, dos veículos leves integrantes da frota desta Fundação.
VALOR: R$ 20.000,000(Vinte mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital

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

Pregão Presencial – nº 012/2010
Abertura: 14/04/10             Horário: 14:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E

TRANSPORTE.
Valor da licitação: R$ 1.357,50 (Hum mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta 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.

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

Ponta Grossa, 31 de março de 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 15 (quinze) de abril de 2010, às 17:00 horas, quinta-feira.
Local: Sede Social da Empresa, situada na Rua: Reinaldo Ribas Silveira, nº 20, bairro da Ronda – Ponta Grossa – Paraná.
Nos termos dos artigos 16 e 18 do Estatuto Social da Empresa, c/c os artigos 124 e 289 da Lei 6.404/76, a Presidente do

Conselho de Administração da AFEPON, CONVOCA todos os acionistas da companhia para a Assembléia Geral Ordinária (AGO),
na data, horário e local acima referidos, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Apreciação e Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2009;

2 – Análise e destinação dos Resultados;
3 – Eleição do Conselho Fiscal nos termos do art. 21 do Estatuto Social Consolidado;
4 – Outros assuntos de interesse de empresa de caráter não deliberativo.
Ponta Grossa, 31 de março de 2010.

JOÃO LUIZ KOVALESKI
Presidente do Conselho de Administração da AFEPON

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite n° 02/2010.
Tipo: menor preço.
Data da abertura: 08/04/2010.
Horário: 14h00min
OBJETO:

VALOR MÁXIMO: R$ 76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS).
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida

Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das 13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600.

www.cpspg.com.br
Ponta Grossa, 31 de Março de 2010.

MANOEL OSÓRIO TAQUES
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Tomada de Preço n° 02/2010.
Tipo: menor preço por item
Data da abertura: 23/04/2010
Horário: 13h30min
OBJETO – contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação com os equipamentos abaixo discriminados

e seus respectivos operadores, bem como para o transporte dos materiais envolvidos na execução de obras de pavimentação
com os caminhões também abaixo discriminados e seus respectivos motoristas:

01 - (uma) retro escavadeira 4x4, potência bruta do motor mínima de 74 HP, peso de operação mínimo de 6.300 kg,
capacidade de caçamba frontal mínima de 0,90 m³, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador - Valor da hora
trabalhada R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), correspondente ao valor total de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por 160
horas mensais efetivamente trabalhadas;

02 - (uma) retro escavadeira 4x4, potência bruta do motor mínima de 74 HP, peso de operação mínimo de 6.300 kg,
capacidade de caçamba frontal mínima de 0,90 m³, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador - Valor da hora
trabalhada R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), correspondente ao valor total de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por 160
horas mensais efetivamente trabalhadas.

03 - (um) rolo compactador com tambor corrugado autopropelido de pneus, motor a diesel, potência mínima 80 HP, largura
de rolagem mínima 1,6 m, altura mínima de sapata 15 cm, freqüência/amplitude mínima 1900 rpm, peso operacional superior a
6500 kg, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador - Valor da hora trabalhada R$ 71,87 (setenta e um reais e
oitenta e sete centavos), correspondente ao valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) por 160 horas mensais
efetivamente trabalhadas.

04 - 01 (um) rolo compactador liso autopropelido de pneus versão asfáltica, motor a diesel, potência mínima 80 HP, largura
de rolagem mínima 1,6m, freqüência/amplitude mínima 1.900 RPM, peso operacional superior a 6.500Kg, ano de fabricação igual
ou superior a 2002, com operador - Valor da hora trabalhada R$ 71,87 (setenta e um reais e oitenta e sete centavos),
correspondente ao valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) por 160 horas mensais efetivamente trabalhadas.

05 - (uma) motoniveladora motor a diesel, potência mínima 125HP, equipado com cabine fechada, comprimento mínimo da
lâmina de 3,5m, chassis articulado hidraulicamente, espelhos retrovisor, sistema de iluminação dianteira/traseira/lâmina, caixa de
ferramentas, escarificador traseiro com acionamento hidráulico e peso operacional superior a 12.500 quilos, ano de fabricação
igual ou superior a 2002, com operador - Valor da hora trabalhada R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta
centavos), correspondente ao valor total de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais) por 160 horas mensais efetivamente
trabalhadas.

06 - 01 (uma) motoniveladora motor a diesel, potência mínima 125HP, equipado com cabine fechada, comprimento mínimo
da lâmina de 3,5m, chassis articulado hidraulicamente, espelhos retrovisor, sistema de iluminação dianteira/traseira/lâmina, caixa
de ferramentas, escarificador traseiro com acionamento hidráulico e peso operacional superior a 12.500 quilos, ano de fabricação
igual ou superior a 2002, com operador - Valor da hora trabalhada R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta
centavos), correspondente ao valor total de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais) por 160 horas mensais efetivamente
trabalhadas.

07 - 01 (um) caminhão caçamba basculante trucada com capacidade mínima de carregamento de 10,00 m³, com tampa
traseira com abertura lateral, superior ou igual ao ano de 2006, com erguedor de truck para descarga em terrenos acidentados,
potência bruta do motor mínima 190HP, em condições de trafegar, carregar e descarregar nos mais diversos terrenos, com
motorista - Valor da hora trabalhada R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), correspondente ao valor total de R$ 10.400,00 (dez mil
e quatrocentos reais) por 160 horas mensais efetivamente trabalhadas.

08 - 01 (um) caminhão caçamba basculante trucada com capacidade mínima de carregamento de 10,00 m³, com tampa
traseira com abertura lateral, superior ou igual ao ano de 2006, com erguedor de truck para descarga em terrenos acidentados,
potência bruta do motor mínima 190HP, em condições de trafegar, carregar e descarregar nos mais diversos terrenos, com
motorista Valor da hora trabalhada R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), correspondente ao valor total de R$ 10.400,00 (dez mil
e quatrocentos reais) por 160 horas mensais efetivamente trabalhadas.

09 - 01 (um) caminhão caçamba basculante trucada com capacidade mínima de carregamento de 10,00 m³, com tampa
traseira com abertura lateral, superior ou igual ao ano de 2006, com erguedor de truck para descarga em terrenos acidentados,
potência bruta do motor mínima 190HP, em condições de trafegar, carregar e descarregar nos mais diversos terrenos, com
motorista - Valor da hora trabalhada R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), correspondente ao valor total de R$ 10.400,00 (dez mil
e quatrocentos reais) por 160 horas mensais efetivamente trabalhadas.

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 1.428.480,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).
DEPÓSITO EM FAVOR DE: CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços
VALOR DO EDITAL: R$ 100,00 (CEM REAIS).
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AGÊNCIA: 400 - OPERAÇÃO: 003 - c/c: 267-3
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida

Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das 13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600 e pelo site: cpspg.com.br

Ponta Grossa, 31 de Março de 2010.
MANOEL OSÓRIO TAQUES

Diretor Presidente
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