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L E I S

DECRETOS

L   E   I    Nº    10.346, 20/08/2010
Altera a Lei n. 8.428, de 16/01/2006, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 18 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 118/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono
a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica promovida a seguinte alteração no emprego público de provimento

em comissão de Assessor Administrativo II, constante no Anexo II – Cargos de
Provimento em Comissão, da Lei n.° 8.428, de 16/01/2006, que dispõe sobre a
criação da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do Município de
Ponta Grossa – ARAS:

Anexo II – Cargos de Provimento em Comissão

N. Denominação Nível
01 Assessor Administrativo III   (NR) 11

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos
a 16/04/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 20 de agosto 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   4. 2 8 0, de 20/08/2010
Dispõe sobre a composição da Comissão   Municipal  de  Defesa  Civil   -

COMDEC .
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

atribuições legais, de acordo com a Lei nº 10282/2010, e tendo em vista o contido
no protocolado n° 2320317/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. A Comissão Municipal de Defesa Civil do Município de Ponta Grossa,

possui a seguinte composição:
Presidente: PEDRO WOSGRAU FILHO
I.  Coordenador Geral: EDIMIR JOSÉ DE PAULA
II.  Secretaria Executiva: KEILA CRISTIANE MIARA HILGENBERG
III.  Coordenadoria Técnica:
a)  Engenheiro Civil: GARY DVORECK
b)  Assistente Administrativo ou equivalente: KEILA CRISTIANE  MIARA

HILGENBERG
IV.  Conselho de Assessoria:
a)  Exército Brasileiro:

ALEXANDRE RODRIGO DE AZEVEDO – Capitão
THIAGO MIARA DE ALMEIDA - 1º tenente
b)  Polícia Militar - 1º BPM:

JONATAS BOAVENTURA SCHULLI – Capitão
VANADIR DELALÍBERA DE MELO – Tenente
c)  Corpo de Bombeiros - 2º GB:

JOSÉ ADRIANO PRADO SPAK – 1º. Tenente QOBM
BRUNO VINÍCIUS COUTO DE MORAES – Aspirante à oficial BM

d) Polícia Civil - 13ª. SBP:
JOÃO MANOEL GARCIA ALONSO FILHO – Delegado
LUCIANO DE OLIVEIRA CRUZ – Investigador – Superintendente da

13ª. SDP
e)  Polícia Federal:

JONATHAN TREVISAN JÚNIOR
ANTONIO MARCOS BASSANI

V.  Grupo de Atividades Fundamentais – GRAF:
a) Comissão Especial de Saúde:

Coordenador: WINSTON ANTONIO BASTOS
        Suplente: SÔNIA CALIXTO
        Membro: JOSELITO PINHEIRO
b) Comissão Especial de Depósitos e Abrigos:

Coordenador: MARCELO MARCOS MARTINS
        Suplente: EDUARDO NUNES DA MOTTA
        Membro: LAERTES JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR
c) Comissão Especial de Segurança:

Coordenador: EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Suplente: ALESSANDRO DE MACEDO
Membro: FLÁVIO PITELA

d) Comissão Especial de Transportes e Equipamentos:
Coordenador: CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

        Suplente: CEZAR MAGNUS BUSCH
        Membros: GERALDO KAPP

MANOEL MARCELO DA SILVA MARTINS
MÁRIO ROCHINSKI
NORTON LUIZ KOSSATZ
RAVAIL BENEDITO OLIVEIRA DE PAULA

e)  Comissão Especial de Habitação e Moradia:
Coordenador: HERIVELTO BENJAMIN
Suplente: JOÃO CARLOS MUGNAINE
Membro: SANDRA MARIA SCHEFFER

f)  Comissão Especial de Alimentação e Donativos:
 Coordenador: EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO
 Suplente: MÔNICA MONGRUEL
 Membro: BIANCA BORSATO TEIXEIRA

g)  Comissão Especial de Energias:
 Coordenador: CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ

         Suplente: MARCO ANTONIO DEITOS
         Membro: JOÃO PAULO MARAVIESKI
VI.  Servidores Públicos Municipais Voluntários:
JEANINE MARTINS SCARPIM – Digitadora
JORGE LUIZ RIBEIRO ROGESKI – Assistente Administrativo Plantonista
JOSÉ RICARDO TRIERVEILLER – Técnico em Meio Ambiente
LUCIANO GASPAR DARÙ – Geógrafo
REGIANE CRISTIANE PEDROZO - Pedagoga
VANDUÍRA ARCO VERDE DA SILVA – Assistente social
ZENAIDE DA SILVA FERREIRA DE PAULA – Advogada
Art. 2º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 3440/2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 20 de agosto 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
1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 374/10

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do
artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na Forma Eletrônico
nº 374/10 – O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS, Aquisição e
Fornecimentos de RELOGIO PONTO BIOMETRICO para utilização das unidades da
Administração do Município de Ponta Grossa, sofre as seguintes alterações:

Onde se Lê: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 hrs às 10:00 hrs do dia
26 de agosto de 2010. Considere-se:  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08:00 hrs
às 10:00 hrs do dia 26 de agosto de 2010 até  as 08:00 hrs do dia 03 de setembro
de 2010

Onde se lê: ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 10:01 hrs as
12:00 hrs do  dia 26 de agosto de 2010. Considere-se 10:01 hrs as 12:00 hrs do
dia 03 de setembro de 2010

Onde se lê: INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13:30 hrs  do  dia
26 de agosto de 2010. Considere-se: INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
13:30 hrs  do  dia 03 de setembro de 2010

No item obrigações da empresa contratada: Onde se lê - Letra A: Cada
Relógio Ponto deverá vir acompanhado de no mínimo 06 caixas de bobinas.
Considere-se: Cada Relógio Ponto deverá vir acompanhado de 04  bobinas por
caixa, contendo no mínimo 300 mts cada uma.

Desconsiderar as letras F e G
No item PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DOS

EQUIPAMENTOS
Onde se lê: Os equipamentos deverão ser fornecidos e instalados no prazo

máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do  recebimento do empenho e ordem
de fornecimento.Considere-se : Os equipamentos deverão ser fornecidos e instalados
no prazo máximo de 10 (dez)  dias úteis, contado a partir do recebimento do empenho
e ordem de fornecimento.

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto

ao Departamento de Compras - Divisão de Controle e Credenciamento  de Registro
de Preços da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay.
950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3220-1362 ou
no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 23 de agosto de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

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 384/2010
Data: 08/09/10
Horário: 10:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA PREFEITO JOÃO VARGAS DE OLIVEIRA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor máximo: R$ 951,50 (novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta
centavos).

Dotação Orçamentária:

0802 10 122 235 2 58 339030240000
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, 23 de Agosto 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 386/2010
Data: 08/09/10
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO - RC

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM VIAGENS NO PERÍMETRO URBANO
E INTERMUNICIPAL

Valor máximo: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária:
0903 12 361 76 2 97 339039690000
Mais 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 12:00h 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, 23 de Agosto de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 275/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de alimento especial (Leite Nan AR) para atender
Ofício do Ministério Publico do Estado do Paraná nº 145/2010., conforme o disposto
do protocolado 2150423/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
23/08/10 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de

Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 276/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de Alimento Especial (Leite Nan sem lactose)
para atender Ofício nº 148/2010 do Ministério Publico do Estado do Paraná., conforme
o disposto do protocolado 2150424/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
23/08/10 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de

Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 277/2010

Objeto e finalidade: Aquisição de peças para manutenção da roçadeira agrícola
que atende ao Programa Patrulha Agrícola., conforme o disposto do protocolado
0760493/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93
23/08/10 - JOSE FERNANDO DE PAULA - Secretário Municipal de Agricultura,

Pecuária e Meio Ambiente.
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D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL N.º 01 /2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA BALTAZAR LISBOA

Trecho: Rua Álvares de Azevedo x Rua Nestor Borba
PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Baltazar

Lisboa (trecho entre as ruas Álvares de Azevedo e Nestor Borba) será de R$
39.741,04 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E
QUATRO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 119/2010

Objeto e finalidade: Pagamento de taxa de inscrição para participação no
Congresso Paranaense de Direito Administrativo., conforme o disposto do protocolado
2300152/2010.

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93
23/08/10 - ODIVALDO ALVES - Controlador Geral

RESULTADO DO PREGÃO nº 364/2010
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de exames de

ultrassonografia a titulo de atendimento eletivo e emergências do PSM e HC –
Secretaria Municipal de Saúde

VENCEDOR: MARCELO PEDRO ALCANTARA DA SILVA & CIA LTDA
VALOR: R$ 400.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º 366/2010
OBJETO: Aquisição de uma porta de vidro incolor temperado 10 mm, com

aplicação de película (insulfilme)  medindo 2.33.5 x 1.170, para o CAS Dr. Luiz
Conrado Mansani – Uvaranas – Secretaria Municipal de Saúde

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

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista  o contido no Processo nº 1880209 de 07/07/
2010 da Secretaria Municipal de Saúde,

C O N V O C A
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 002/2005

a comparecer  até  O DIA 26 DE JULHO DE 2010, no horário das 12:00 às 17:30
horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a
aceitação da vaga.
Nome   Emprego    Classificação
MARIA LUCIANE RIBEIRO DE PAULA DUARTE   ZELADOR      207ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo a candidata os direitos adquiridos  em razão de sua aprovação no referido
concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 23 de agosto de 2010.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

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

Departamento de Recursos Humanos, 23 de agosto de 2010.

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 BALTAZAR LISBOA
TRECHO: RUA ALVARES DE AZEVEDO X RUA NESTOR BORBA
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA BARÃO DE BOJURU
Trecho: Rua Sebastião Paraná x Rua Marechal Hermes

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Barão de

Bojuru (trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Marechal Hermes) será de R$
28.573,99 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA

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 BARÃO DE BOJURU
TRECHO: RUA SEBASTIÃO PARANÁ x RUA MARECHAL HERMES
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA CHOPINZINHO
Trecho: Rua Sebastião Paraná x Rua Marechal Hermes

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte,

materiais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada,
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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 Chopinzinho

(trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Marechal Hermes) será de R$ 26.551,82
(VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA 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 CHOPINZINHO
TRECHO: RUA MARECHAL HERMES X RUA SEBASTIÃO PARANÁ
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA CLEVELÂNDIA
Trecho: Rua Marechal Hermes x Rua Marquês do Paraná
PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

F. 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 Clevelândia

(trecho entre as ruas Marechal Hermes e Marquês do Paraná) será de R$ 29.794,86
(VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 CLEVELÂNDIA
TRECHO: RUA MARECHAL HERMES X RUA MARQUES DO PARANÁ
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 05 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
Trecho: Rua Baltazar Lisboa X Rua Nina Rodrigues

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Frei Leandro

do Sacramento (trecho entre as ruas Baltazar Lisboa e Nina Rodrigues) será de R$
21.358,41 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA
E UM 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 FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
TRECHO: RUA BALTAZAR LISBOA x RUA NINA RODRIGUES
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 06 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
Trecho: Rua Marechal Hermes x Rua Sebastião Paraná

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
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E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Frei Leandro

do Sacramento (trecho entre as ruas Marechal Hermes e Sebastião Paraná) será de
R$ 21.501,44 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO
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 FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
TRECHO: RUA MARECHAL HERMES X RUA SEBASTIÃO PARANÁ
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 07 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
Trecho: Rua Nina Rodrigues X Rua Tobias Moscoso

PROCESSO Nº 2000294/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Frei Leandro

do Sacramento (trecho entre as ruas Nina Rodrigues e Tobias Moscoso) será de R$
18.138,56 (DEZOITO MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
TRECHO: RUA NINA RODRIGUES x RUA TOBIAS MOSCOSO
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 08/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
Trecho: Rua Sebastião Paraná X Rua Baltazar Lisboa

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.

E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Frei Leandro

do Sacramento (trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Baltazar Lisboa) será de
R$ 20.753,02 (VINTE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS 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 FREI LEANDRO DO SACRAMENTO
TRECHO: RUA SEBASTIÃO PARANÁ X RUA BALTAZAR LISBOA
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 09 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA HENRIQUE LAGES
Trecho: Rua Sebastião Paraná x Rua Marechal Hermes

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
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F. 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 Henrique

Lages (trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Marechal Hermes) será de R$
25.956,09 (VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS 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 HENRIQUE LAGES
TRECHO: RUA SEBASTIÃO PARANÁ x RUA MARECHAL HERMES
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 10 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA HOREBE
Trecho: Rua Sion x Av. Israel

PROCESSO Nº 2000294/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.

F. 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 Horebe

(trecho entre a rua Sion e a Av. Israel) será de R$ 52.172,94 (CINQUENTA E DOIS
MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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 HOREBE
TRECHO: RUA SION x AV. ISRAEL
BAIRRO: SANTA MÔNICA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 11 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARECHAL BORMANN
Trecho: Rua Sebastião Paraná x Rua Baltazar Lisboa

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;

B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Marechal

Bormann (trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Baltazar Lisboa) será de R$
26.493,31 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E
TRINTA E UM 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 MARECHAL BORMANN
TRECHO: RUA SEBASTIÃO PARANÁ x RUA BALTAZAR LISBOA
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 12 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARECHAL HERMES
Trecho: Rua Barão de Bojuru x Rua Chopinzinho

PROCESSO Nº2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à
obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.
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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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Marechal

Hermes (trecho entre as ruas Barão de Bojuru e Chopinzinho) R$ 24.860,79 (VINTE
E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA 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 MARCHAL HERMES
TRECHO: RUA BARÃO DE BOJURU  X RUA CHOPINZINHO
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 13/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARECHAL HERMES
Trecho: Rua Henrique Lages x Rua Marechal Bormann
PROCESSO Nº2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº

9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Marechal

Hermes (trecho entre as ruas Henrique Lages e Marechal Bormann) será de R$
21.255,15 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE
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 MARECHAL HERMES
TRECHO: RUA HENRIQUE LAGES X RUA MARECHAL BORMANN
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 14 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARECHAL HERMES
Trecho: Rua República do Perú x Rua Frei Leandro do Sacramento
PROCESSO Nº 2000294/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Marechal

Hermes (trecho entre as ruas Frei Leandro do Sacramento e República do Perú) será
de R$ 25.380,51 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA
E UM 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 MARECHAL HERMES
TRECHO: RUA FREI LEANDRO DO SACRAMENTO X RUA REPÚBLICA DO

PERÚ
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 15 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MARQUÊS DO PARANÁ
Trecho: Rua Ibaiti x Rua Clevelândia

PROCESSO Nº2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos

cujas principais etapas de execução estão assim discriminadas:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Marquês do

Paraná (trecho entre as ruas Ibaiti e Clevelândia) será de R$ 29.075,32 (VINTE E
NOVE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 MARQUÊS DO PARANÁ
TRECHO: RUA IBAITI X RUA CLEVELÂNDIA
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 16 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA REFIDIM
Trecho: Rua Sion x Av. Israel

PROCESSO Nº2000294/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Refidim (trecho

entre a rua Sion e a Av. Israel) será de R$ 45.597,82 (QUARENTA E CINCO MIL,
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA 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 REFIDIM
TRECHO: RUA SION x AV. ISRAEL
BAIRRO: SANTA MÔNICA
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, 24 de agosto 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 17 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA REPÚBLICA DO PANAMÁ
Trecho: Rua Marquês do Paraná x Rua Marechal Hermes

PROCESSO Nº 2000294 /2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 República do

Panamá (trecho entre as ruas Marquês do Paraná e Marechal Hermes) será de R$
25.355,05 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E
CINCO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA REPÚBLICA DO PANAMÁ
TRECHO: RUA MARQUÊS DO PARANÁ X MARECHAL HERMES
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 201008

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 18 /2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA REPÚBLICA DO PERÚ
Trecho: Rua Sebastião Paraná x Rua Marechal Hermes

PROCESSO Nº2000294/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito

Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fins previstos
na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei nº
9.818/2008, torna público o presente Edital 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 República do

Perú (trecho entre as ruas Sebastião Paraná e Marechal Hermes) será de R$
21.706,36 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA 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 REPÚBLICA DO PERÚ
TRECHO: RUA SEBASTIÃO PARANÁ X RUA MARECHAL HERMES
BAIRRO: RONDA
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, 24 de agosto 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
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em
atenção ao contido no processo nº 2280160/2007 de 16/08/2007.

RETIFICA
O EDITAL NLCM N.º 09 /2010, relativo à obra pública de pavimentação conforme

segue:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº2280160/2007
EDITAL NLCM N.º 09 /2010
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ITAMBARACÁ III
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 28.196,14  (Vinte e oito mil cento e noventa e seis reais

e quatorze centavos), conforme processo Nº 2280160/2007, edital nº 09/2007,
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 04/10/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: ITAMBARACÁ III
TRECHO: TIJUCAS DO SUL X FLORESTÓPOLIS
BAIRRO: OFICINAS
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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 a obra.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 24 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações: -Valor m2 da obra em 04/10/2007: R$41,27.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

      
 
 
 

FICHA CADASTRAL 

 
 

Nome:                                                                                                   
 
      PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO 
 
 
Nome do Resp. Técnico.:  
 
 

Endereço:    AV. CEL. DULCIDIO                                     N º 
 
 
Bairro:    Cidade:    
 
 
Inscrição no Conselho Regional de:       Nº   12743 
 
U.F.:   
 
 
Cadastro na Vigilância Sanitária    Nº    
 
Observação:  
Conforme art. 124 da Instrução Normativa da Portaria n° 06/99, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, fica a 
FARMÁCIA MILKA autorizada a comprar e dispensar as substâncias a seguir: 
 ROACUTAN 10MG (ISOTRETINOINA). CAIXA  C/30 COMPS.) 6 UNIDADES/ mês 
ROACUTAN 20MG,(ISOTRETINOINA),  CAIXA  C/30 COMPS,) 6 UNIDADES/ mês 
CECNOIN 10MG, ( ISOTRETINOINA ), CAIXA C/30 COMPS), 6 UNIDADES/mês 
CECNOIN 20 MG( ISOTRETINOINA), CAIXA C/30 COMPS), 6 UNIDADES/mês 
ISOTRETINOINA 10MG (GENÉRICO), CAIXA C/30 COMPS), 12 UNIDADES/mês 
ISOTRETINOINA 20MG(GENÉRICO), CAIXA C/30 COMPS) 12 UNIDADES/mês 
De uso sistêmico a base de sal da lista C/2 (Retinóides) – Ficando ciente que a mesma caso substitua o 
Responsável Técnico ou tiver qualquer irregularidade no balancete relacionado a Psicotrópicos, perde a 
autorização. A aquisição dos medicamentos devem ser somente de Distribuidoras de medicamentos, propriamente,  
conforme Port. 802/98. 
 
 
 
Ponta Grossa, 19 de  agosto  de  2010 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1449

 LUCIANE ARHANITSCH

                                                                                                                                                                                
   BONISSONI & SOMENSI LTDA EPP FL 01 

CENTRO PONTA GROSSA 

FARMÁCIA

PARANÁ 

007/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
  

                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 
 
 
 

               A farmácia, RAZÃO SOCIAL:  BONISSONI & SOMENSI LTDA EPP FL 01  
NOME FANTASIA:FARMÁCIA MILKA 
 
, CNPJ 00.776.405/0003-88  situada na AV CORONEL DULCÍDIO, n.º 1449 sendo como responsável 
técnico, LUCIANE ARHANITSCH 
 , CRF 12.743 PR,  acima qualificada, está com a ficha cadastral aprovada, junto a Vigilância Sanitária.. 
Está autorizada a  comprar e dispensar os medicamentos da PORTARIA 344/98 RELAÇÃO A1, A3, 
conforme solicitação abaixo:  
 
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA 20MG  CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
RITALINA LA  30MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS   - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS                    
RITALINA LA 40MG  CAIXA COM 30 C0MPRIMIDOS    - 03 CX ESTIMADAS POR MÊS 
 
DIMORF 10MG      -   CAIXA COM  50 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF  10 MG SOLUÇÃO ORAL CAIXA COM 60ML    - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF 30MG   -      CAIXA C OM 50 COMPRIMIDOS   - 02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC  30MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC 60MG     CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
DIMORF LC  100MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  -  02 CX ESTIMADAS POR MÊS 
 
 
Ponta Grossa, 19 de agosto  de 2010 
 
 
 
 

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR 
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 28/2010
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais:
Considerando os termos do requerimento de autoria do Vereador Maurício

Silva, protocolado sob nº. 8855/2010.
RESOLVE

Nomear, com efeito retroativo a partir do dia 12 de agosto de 2010, HELIO
WALDIR TREZZI JUNIOR, CIRG. 1.0123.311-1-Pr, para exercer o emprego público
em comissão de Assessor Parlamentar II, nível 14, atribuindo-lhe Gratificação por
Encargos Especiais, símbolo GEE 01, junto ao Gabinete do Vereador Mauricio Silva.

Ponta Grossa, em 20 de agosto de 2.010.

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
Presidente

Vereador JÚLIO KÜLLER  Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA
       Primeiro-Secretário Segundo-Secretário

Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
Terceiro-Secretário
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