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ATOS DO PODER EXECUTIVO

L I C I TA Ç Õ E S
ERRATA DE AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS 179/11

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, torna público para conhecimento dos interessados que RETIFICA a publicação de
abertura  do Edital do Pregão Eletronico/Registro de Preços 179/11, publicado em 12/04/11. OBJETO: Aquisição de PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

Retifica-se o trecho: Onde se lê: VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 211.056,56 (duzentos e onze mil, cinqüenta e
seis reais e cinqüenta e seis centavos, leia-se: VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 156.456,56 (cento e cinqüenta e seis mil
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos).

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 Eletronica/Registro de preços nº 181/2011

Data: 27/04/11
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Valor máximo: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
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 /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 12 de Abril de 2011.

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 Eletronica/Registro de Preços nº 182/2011

Data: 27/04/11
Horário: 10:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS
Valor máximo: R$ 61.520,00 (sessenta e um mil quinhentos e vinte reais).
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 /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 12 de Abril de 2011.

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 186/2011

Data: 28/04/11
Horário: 16:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM -  TRANSPORTE RODOVIÁRIO E SERVIÇO DE  GUIA TURÍSTICO  PARA DESENVOLVER ROTEIRO

COM ENFOQUE CULTURAL E HISTÓRICO À CIDADE DE SÃO PAULO, PARA 80 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.

Valor máximo: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
0902 12 361 76 2 87 339039999900
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 / www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 12 de Abril de 2011.

RESULTADO DO PREGÃO nº 056/2011
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados na locação de estruturas em geral para eventos

- tenda de lona, tablado, grade de proteção e banheiro químico - para Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Vencedor: ABP – COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
Valor: R$ 49.000,00
Pregoeira: Eliane de Freitas
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  125/2011
OBJETO: Aquisição de Material de Uso Hospitalar e Ambulatorial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde – SMS.
Vencedor: Hosplife Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 9.350,00
Vencedor: MF Tecnologia para Saúde Ltda.
LOTE 02 – Valor Unitário R$420,00
Vencedor: Cross Ltda.
LOTE 03 – Valor Unitário R$ 4.299,00
Vencedor: Comércio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda.
LOTE 04 – Valor Unitário R$ 15,00
LOTE 05 – Valor Unitário R$ 15,00
LOTE 06 – Valor Unitário R$ 134,40
LOTE 07 – Valor Unitário R$ 140,00
LOTE 08 – Valor Unitário R$ 320,00
LOTE 09 – Valor Unitário R$ 45,00
LOTE 11 – Valor Unitário R$ 9,42
LOTE 12 – Valor Unitário R$ 6.838,00
Vencedor: Fidare Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda.
LOTE 10 – Valor Unitário R$ 27,60
Vencedor: Pontamed Farmacêutica Ltda.
LOTE 13 – Valor Unitário R$ 209,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º130/2011
OBJETO: Contratação de empresa para a confecção de 184 troféus, sendo 74 troféus para as premiações das provas

campeiras e 114 troféus para as premiações das provas artísticas, durante o evento, contemplando os primeiros, segundos e
terceiros lugares, para Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Vencedor: STEINLE & STEINLE LTDA
Valor: R$ 7.182,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º131/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de restaurante, visando atender necessidades eventuais do

Gabinete do Prefeito, em almoços e/ou jantares.
Vencedor: MIKULIS E CIA LTDA
Valor: R$ 24.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º134/2011
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em confecção de nota fiscal de produtor rural para

Secretaria Municipal de Finanças.
Vencedor: PAMA PRINT LTDA
Valor: R$ 4.290,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 58/2011

Objeto e finalidade: Locação de Imóvel destinado ao uso e funcionamento da Farmácia Popular do Brasil, conforme o
disposto do protocolado 3370378/2011.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso  X da Lei 8.666/93
12/04/11 - WINSTON ANTONIO BASTOS - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 51/2011

Objeto e finalidade: Contratação de prestação de Serviço Especializado de criação, confecção, montagem e desmontagem
de cenários, bonecos e alegorias de decoração de Páscoa na Praça Barão do Rio Branco , conforme o disposto do protocolado
0900584/2011.

Fundamento: Conforme Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93
12/04/11 - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Con tratado: Paulo Cesar Correia Pereira

Quantidade

do Item

Unidade Descrição do Item Complemento do Item

12,00 SVÇ Locação de imóvel situado à Rua Dr . Colares nº 25 Centro
Valor: R$ 53.503,56 ( cinqüenta e três mil quinhentos e três reais e cinqüenta e seis centavos )

Prazo: 12 meses

Cód. Reduzido Dot . Orçamentário Secretaria Produto

3898 339036150000 SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Con tratado: CLAUDINEI DA SILVA MAIA

Quantidade do
Item

Unidade Descrição do Item Complemento do Item

1,00 SVÇ SERVIÇO TÉCNICO
ESPECIALIZADO

de criação, confecção, montagem e desmontagem de cenários,
bonecos e alegorias de decoração de Páscoa na Praça Barão do Rio
Branco

Valor: R$ 29.980,00 ( v inte e nove mil novecentos e oitenta reais )

Prazo: 10 dias

Cód. Reduzid o Dot. Orçamentário Secretaria Produto

4180 339039999900 SECRETARIA MUN. DE
CULTURA E TURISMO

DEMAIS SERVIÇOS DE
TERCEIROS, P.JURÍDICA

0606060606



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 201102

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO 004/ 2011

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso das atribuições previstas na Lei
8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 9.517/2008, em Reunião Ordinária no dia 06/04/2011, por
maioria absoluta de seus membros:

RESOLVE:
Aprovar o Registro neste Conselho, da entidade Francisclara – Resgate da Criança e da Família, válido pelo período de

2 (dois) anos a contar da presente data.
Sala de reuniões, 06 de abril de 2011.

Leandro Oteka
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO 005/ 2011

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso das atribuições previstas na Lei
8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 9.517/2008, em Reunião Ordinária no dia 06/04/2011, por
maioria absoluta de seus membros:

RESOLVE:
Aprovar o Cadastro Provisório neste Conselho, da entidade Instituto Mundo Melhor, pelo período de 180 (cento e oitenta)

dias a contar desta data.
Sala de reuniões, 06 de abril de 2011.

Leandro Oteka
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quinze dias do mês de fevereiro de

dois mil e onze, às vinte horas e dois minutos horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua: XV
de Novembro, nº 120, sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a primeira reunião extraordinária do CMS de Ponta Grossa,
estando presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum,
o presidente Sergio Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes,
conselheiros e participantes, 1. Ordem do dia. A 1ª secretaria Juliana de Jesus Maciel faz a leitura dos ofícios: Ofícios Recebidos:
oficio nº 001/2011 da União por Moradia, oficio s/nº da coordenadora de Colegiado de Serviço Social, oficio s/nº da Sociedade
São Vicente de Paula, oficio nº Memo 006 da 3ª Regional de Saúde - SESA, oficio s/nº do Instituto Sul Paranaense de Oncologia
(ISPON), oficio nº 77/2010 3ª Regional de Saúde - SESA, oficio s/nº do SAMU, oficio nº 012/2011do CESCAGE,oficio nº 022/2011
do Ministério Público oficio nº 04/SPG/201, oficio nº 04/SPG/2011- Dr. Manoel Claro Alves Neto. Ofícios Enviados: Oficio nº 01/
2011/CMS, ofício nº 02/2011/CMS, ofício nº 03/2011/CMS, oficio nº 06/2011/CMS. O presidente fala que tem que agradecer a
todos os conselheiros, e ao conselheiro Cesar José Campagnoli por este desafio, diz que não vai ser fácil, fala que a vaga de
conselheiro tem que ser participativa e vai continuar cobrando este ano, diz que o conselheiro participa de Conferencia passa
o dia todo lá assume um compromisso e depois chega às reuniões e não comparecem. Fala da dificuldade do Conselho Municipal
de Saúde com a falta de conselheiros nas reuniões, como o CMS vai deliberar (precisa para aprovar de treze) as vezes tem quatorze
mais se saírem dois  ou faltarem, isso não pode acontecer. Fala que o objetivo é voltar a cobrar para que os conselheiros não
faltem à reunião, porque aqueles que faltarem vamos fazer o pedido para a substituição. O presidente fala que este ano temos
as pré-conferências e a Conferência Municipal de Saúde e o objetivo é pelo menos em cada bairro da cidade fazer uma pré-
conferência ou pelo menos em cada unidade de saúde fazer uma pré-conferência de saúde, e discutir a saúde, porque não
adianta nós estarmos aqui levantando crachás se não sabemos o que esta acontecendo nas unidades de saúde. Fala também
que vai às unidades de saúde e tira fotos das unidades e isso vai apresentar na Conferencia Municipal de saúde. Este ano vamos
ter que montar as comissões e pede para os conselheiros participarem das comissões, diz que vai aumentar mais quatro comissões.
Solicita o apoio para esta equipe que esta entrando aqui e para todos os conselheiros, porque o conselho no mínimo tem vinte
e quatro. A conselheira Neumari fala que tem duas questões teve conferencia há dois anos boa parte do que foi aprovado ainda
não foi colocado em pratica é um circulo vicioso que se repete alguns anos, fala neste meio tempo que a gente já fique observando
o relatório da Conferência anterior, se não nós vamos discutir as mesmas coisas e sair àquelas coisas maravilhosas que ficam
apenas no papel, mas que não se concretizam e devem ser concretizada, se não também a legitimidade de uma Conferencia ela
não vai ocorrer, então um dos pontos principais em trabalhar com a Conferência é fazer vale, fazer sair do papel se concretizar
via discussão, conversa, seja com o gestor, trabalhador, usuário ou prestador, pra coisa não surtir efeito de forma espontânea,
natural, os órgãos necessários , Ministério Público enfim, aquele documento que nós passamos o dia inteiro discutindo, conversando,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 57/2011

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de revisão de 20.000 km, troca de óleo e peças
no veículo VECTRA 2.0, ELEGANCE, ano 2010/2011, placa ATB-9822, nº de frota PM-419, conforme orçamento em anexo. ,
conforme o disposto do protocolado 0880427/2011.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93
12/04/11 - Pedro Wosgrau Filho - Prefeito Municipal de Ponta Grossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 59/2011

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de revisão de garantia de 40.000 km, troca de
óleo e peças no veículo TOYOTA COROLLA SE-G 1.8 16V A/T, 2009/2010, chassi nº 9BRBB48E8A5086469, nº de frota  PM-367,
placas ARP-2741, conforme orçamento anexo., conforme o disposto do protocolado 0840358/2011.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93
12/04/11 - Pedro Wosgrau Filho - Prefeito Municipal de Ponta Grossa

Con tratado: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA

Quantidade

do Item

Unidade Descrição do Item

1,00 KIT Kit de revisão

1,00 L Wynss tab aditivo

1,00 L F ic flex limpeza

1,00 L Battery pad

1,00 L Air intake limpeza

1,00 L Elemento CJ-F/AR

1,00 BLC Cartão de Higienização

1,00 PÇ F iltro de óleo motor

5,00 L Ó leo p/ motor SAE

1,00 SVÇ F iltro de combustível

1,00 PÇ F iltro de ar cond

1,00 PÇ Anel retentor

0,70 SVÇ Oxitanização ar

0,50 SVÇ Limpeza do corpo

1,00 SVÇ Limpeza Sist. Injetor

0,10 SVÇ Lubrificação

0,10 SVÇ Serviços

1,80 SVÇ Serviços (Seg rev pacote)

Valor: R$ 837,72 ( oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos )

Prazo: 1 (um) dia

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

1884 339030019900 GOVERNO MUNICIPAL OUTROS
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES AUT.

1885 339030390000 GOVERNO MUNICIPAL MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

1886 339039190000 GOVERNO MUNICIPAL MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS

Con tratado: TOYCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Quantidade

do Item

Unidade Descrição do Item

1,00 SVÇ Serv iços

1,00 KIT Kit Geometria

1,00 SVÇ Serv iços

1,00 SVÇ Serv iço de revisão dos 40.000 km

1,00 PÇ Filtro de óleo Corolla

4,20 L Oleo semi-sintético

1,00 PÇ Arruela do bujão

1,00 PÇ FILT RO DE COMBUSTÍVEL

1,00 PÇ Elemento Filtrante

2,00 UND Óleo de freio

1,00 UND Descarbonizante

1,00 KIT Kit de limpeza Arcondicionado

4,00 UND Pneu 195x60x15

Valor: R$ 3.468,91 ( três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos )

Prazo: 1 (um) dia

Cód. Reduzid o Dot. Orçamentário Secretaria Produto

1884 339030019900 GOVERNO MUNICIPAL OUTROS COMBUST IVEIS
E LUBRIFICANTES AUT.

1885 339030390000 GOVERNO MUNICIPAL MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS

1886 339039190000 GOVERNO MUNICIPAL MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS

CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TURBO DIESEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas bombas e bicos injetores com aplicação e/ou

fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos/caminhões que
compõe a frota da Prefeitura de Ponta Grossa.

VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com desconto de peças 22% (vinte e dois por cento) e para mão de obra 21% (vinte
e um por cento), sendo valor da mão de obra R$ 60,00 (sessenta reais) por hora, 21% de desconto = 47,40 por hora.

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 093/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TURBO DIESEL LTDA
OBJETO: prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas bombas e bicos injetores com aplicação e/ou

fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos/caminhões que
compõe a frota da Prefeitura de Ponta Grossa.

VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com desconto de peças 50% (cinqüenta por cento) e para mão de obra 42%
(quarenta e dois por cento), sendo valor da mão de obra R$ 60,00 (sessenta reais) por hora, 42% de desconto = 34,80 por hora.

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 096/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de retífica de motores em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou

originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos/caminhões que compõe a frota da Prefeitura de Ponta
Grossa.

VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) com desconto de 8% (oito por cento) na mão de obra, sendo o valor da mão de
obra R$ 60,00 (sessenta reais). R$ 60,00 x 8% = R$ 55,20 (cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) e desconto de 7% (sete
por cento), sobre peças.

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 098/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de  retífica de motores em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou

originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos/caminhões que compõe a frota da Prefeitura de Ponta
Grossa.

VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com desconto de 8% (oito por cento) na mão de obra, sendo o valor da mão
de obra R$ 60,00 (sessenta reais). R$ 60,00 x 8% = R$ 55,20 (cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) e desconto de 7% (sete
por cento) sobre peças.

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 100/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de retífica de motores em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou

originais de fábrica e mão de obra qualificada nos equipamentos/veículos/caminhões que compõe a frota da Prefeitura de Ponta
Grossa.

VALOR: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com desconto de 8% (oito por cento) na mão de obra, sendo o valor da mão
de obra R$ 60,00 (sessenta reais). R$ 60,00 x 8% = R$ 55,20 (cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) e desconto de 7% (sete
por cento) sobre peças.

PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 101/2011

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade
urgente de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Assistência Social,

C O N V O C A
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 001/2007-CRAS  a comparecerem  até  O DIA 19 DE

ABRIL DE 2011, 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 confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Jovita Aparecida Kinkoski Assistente Social 39ª
Everton Nocera Mercer Assistente Administrativo 34ª
José Henrique de Goes Assistente Administrativo 35ª
Maria Isabel Franco Assistente Administrativo 36ª
Clair Mara Kosofski Ferreira Assistente Administrativo 37ª
Vanilda Aparecida Lopes Aleixo Servente 23ª
Elisangela Aparecida Santos Delgobo Servente 24ª
Bianca Maria Hansen Pedagogo 10ª
Vanessa Magalhães Brondani Pedagogo 11ª
Zaira Ferreira Mendes Pedagogo 12ª
Nilton José Opata Motorista 22ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em
razão de suas aprovações no referido teste seletivo.

Departamento de Recursos Humanos, 12 de abril de 2011.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

urgente de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Assistência Social,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo nº 004/2010-CRAS  a comparecer  até  O DIA 19 DE ABRIL
DE 2011, 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 Class.
Tatiana Denize Cavalin de Lima Pedagogo 6ª

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

Departamento de Recursos Humanos, 12 de abril de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
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trabalhando, votando e pra que seja contemplado tudo aquilo que foi votado, qual vai ser a moral de chegar com a proposta
novamente a uma Conferência até mesmo nas Conferências Locais pra se discutir o relatório final da Conferência de 2009 e cima
surgir algumas coisas que aconteceram, estavam lá e não se concretizaram porque, o que aconteceu. Pra gente saber se a
realidade mudou ou não mudou o que realmente foi efetivado. O presidente fala que o principal é o Plano Pluri Anual (PPA) e
a Conferência Municipal de 2009 são os dois pontos principais, alicerce para a Conferência de 2001. O presidente fala do prazo
para a realização  da 9ª Conferência Municipal de Saúde é de primeiro de abril de dois mil e onze a sete de agosto de dois mil
e onze. A 14ª Conferência Nacional se realizara de trinta de novembro a quatro de dezembro de 2011. O presidente encerrou
a reunião às 20h30min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 1ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil

e onze, às dezenove horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua: XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a primeira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes,
partindo para o Item 1. Aprovação da Ata. 19ª aprovada com as ressalvas do conselheiro Paulo Heusi nas linhas 56 ( referente
a SMS), e na linha 68 tira o nome do conselheiro que esta repetido, e acrescentar a fala do conselheiro José dos Passos neto.
2. Ordem do dia. 2.1. Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2011 a 2012. O presidente fala que precisa de uma pessoa
para coordenar a eleição da Nova Mesa Diretora de 2011 a 2012. A conselheira Neumari Perpetua da Cunha se habilita para
coordenar a eleição. O presidente pergunta se tem algum conselheiro contra a conselheira Neumari coordenar a eleição. O
conselheiro Paulo Heusi pergunta se os conselheiros indicados pela secretaria foram decretados. O presidente fala que as
indicações chegaram ontem ( dia 14 e 15 de fevereiro) e vai ser enviado um oficio para a Secretaria Municipal de Saúde para a
publicação e homologação com o nome dos conselheiros que foram substituídos. O presidente pergunta se a plenária concorda
com o posicionamento do conselheiro Paulo Heusi que é contra que os novos conselheiros votem nessa eleição. O conselheiro
Paulo Heusi disse que não é contra ninguém votar é só uma questão de lei que o conselheiro tem que ser indicado através da
entidade e devidamente decretado, se foi nomeado. A conselheira Neumari da Cunha fala que por uma questão de ordem
primeira estabelecer o critério a forma da eleição não vai ser por chapa vai ser separado, presidente vice-presidente, 1º secretario,
2º secretario. Segunda questão é saber quantos conselheiros estão aptos para votar, feito a contagem, verificou a presença de
quatorze conselheiros titulares e suplentes aptos a votar. A coordenadora fala que geralmente a Mesa Diretora é composta pelos
quatro segmentos não sendo necessário ter todos os segmentos, e como a maior parte é do usuário é de 50%a coordenadora
da eleição pergunta se a plenária quer discutir sobre isso, não havendo nada mais a coordenadora inicia a votação perguntando
quem esta interessado a disputar a vaga para presidente do Conselho Municipal de Saúde o conselheiro Sergio Ferreira
Doszanet, a coordenadora pergunta se tem mais alguém, não havendo mais candidato para a vaga de presidente, a coordenadora
Neumari da Cunha pergunta para vice-presidente o conselheiro José Cesar Campagnoli não havendo mais candidato, passa a
vaga de 1º secretario a conselheira Juliana de Jesus Maciel e a conselheira Vivian Gaidarji de Moraes, passando para a 2º secretario
a conselheira Rosangela Maria Galvão Antunes não havendo mais candidato. A coordenadora Neumari fala que vai passar para
fazer a votação da 1ª secretaria, que são duas candidatas, e se a plenária concorda que a votação seja aberta. A plenária
concorda. A conselheira Juliana de Jesus Maciel do segmento do usuário e a conselheira Vivian Gaidarji de Moraes. A coordenadora
fala que como pode dar empate sugere que o voto do presidente seja voto minerva, a plenária decide que o voto minerva pode
ser da mesa (quem esta coordenado a eleição). A coordenadora coloca em votação. A conselheira Juliana de Jesus Maciel teve
9 votos a favor, a  conselheira Vivian Gaidarji de Moraes  teve 5 votos a favor. A coordenadora fala que a Mesa Diretora do
Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vai ter como presidente o Sr. Sergio Ferreira Doszanet eleito por aclamação, e
o vice-presidente o Sr. Cesar José Campagnoli eleito por aclamação, 1ª secretaria a Srª Juliana de Jesus Maciel eleita pela plenária,
2ª secretara a Srª Rosangela Maria Galvão Antunes eleita por aclamação. A coordenadora Neumari pergunta se tem alguma
colocação à por sobre este processo de votação, não havendo dá por encerrada a eleição. O conselheiro Cesar José Campagnoli
fala que gostaria de fazer uma pequena colocação porque já foi presidente do CMS e tem a impressão que é o único conselheiro
a permanecer desde 1991, na criação do CMS de 1991 passou do cargo de suplente e ficou  como titular há alguns anos, e diz
que a sua volta é para colaborar e que este últimos anos ficou comprometido com o seu conselho de classe em Curitiba a onde
teve a felicidade de ser suplente  do CRO do Paraná. Fala que ontem ( dia 14 de fevereiro) esteve na unidade que dá aula para
os alunos da Cescage chovendo, eles todos de branco dez metros antes de chegar na unidade sujaram todo o pé entram tudo
sujo na unidade de saúde, não tem calçamento nem meio fio, sujaram toda a unidade, então é isso que a gente tem que buscar,
fazer um mapeamento dessas unidades com cautela  um projeto. 3. Informe da Conselheira Juliana: não foi feito o informe
da conselheira Juliana conforme estava na pauta por não comparecimento pelos responsáveis do Hospital da Santa Casa. O
presidente encerra a reunião as 20h00min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e

onze, às dezenove horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua: XV de Novembro, nº 120, sala
03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a segunda reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes,
partindo para o Item 1. Aprovação das Atas. 1ª da reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária aprovadas. O conselheiro Paulo
Heusi fala que a titulo de esclarecimento na linha 21 diz que o Conselho Municipal de Saúde com a falta de conselheiros nas
reuniões, como o CMS vai deliberar (precisa para aprovar de treze) as vezes tem quatorze mais se saírem dois  ou faltarem,então
vamos acertar bem certinho no nosso regulamento, acha que a deliberação é feita dentro dos conselheiros que estão na plenária,
13 é absoluto, acha que é metade mais um dos conselheiros presentes. O vice-presidente Cesar José Campagnoli fala que é uma
questão sua (Paulo) trazer e pautar para uma próxima reunião para discutir somente quorum não é regimento interno. A
conselheira Paulina fala que gostaria que voltasse no que o seu Paulo falou no regimento interno que na próxima reunião fosse
colocado isso para a Mesa Diretora uma vez aquele entendimento que eu não pude como entidade (votar), ser mudado eu trouxe
o regimento em mãos e cada vez que uma entidade mudar e ter que esperar um cadastro novo nós vamos passar o ano e esse
conselheiro não vai ter direito a voto então que isso seja reformulado nesta proposta do conselheiro Cesar Campagnoli para a
próxima pauta a estrutura e o funcionamento do CMS. O vice-presidente Cesar Campagnoli Tem que trabalhar muita coisa em
torno da dinâmica. A conselheira Paulina fala que a Mesa Diretora foi composta e não tinha homologação. O vice-presidente fala
que discorda da SR. Paulina a mesa não tem nada haver com homologação de secretario, prefeito de nada a mesa é composta
pela plenária a plenária que delibera, se a plenária deliberou. A conselheira Vera Taborda fala que a pessoa representando a
entidade, porque a entidade que foi nomeada. O vice-presidente fala que todos olhem o regimento interno, quorum e a mudança,
diz que entende que quem esta aqui é conselheiro e não entidade saiu o conselheiro tem que substituir. Ofícios recebidos: oficio
da SMS 002/2011, oficio WAB/044/2011/ml da SMS, oficio s/n da SMS protocolo para exames para transplante renal, encaminhado
pela Santa Casa a SMS, oficio 05/SPG/2011 Dr. Manoel Claro Alves Neto, oficio s/n Dr. Manoel Claro Alves Neto e Drª Suzana
Helena Cardoso Martins, carta nº AD/02-2011 do Hospital Bom Jesus, processo nº 3570027 (oficio 219/2010CMS), processo nº
2390332/2010 (oficio 141/2010/CMS). Ofícios enviados: oficio nº 10/2011/CMS, oficio nº 12/2011/CMS, 2.1. Reorganização
das Comissões: O presidente fala da reorganização das comissões do Conselho Municipal de Saúde primeiro vamos trabalha
r a 1ª Comissão Provisória da 9ª Conferencia Municipal de Saúde, diz que é uma comissão provisória e vai funcionar até o final
do ano, porque tem a Conferência Nacional, e a comissão vai decidir a data da Conferência Municipal de Saúde o prazo limite
é até sete de agosto de 2011. A 1ª Comissão foi composta pelos conselheiros, Paulo Heusi, Eliane de Freitas, Paulina K. De Bastos,
Isaias Cantóia Luis, Vivian G. de Moraes, Ana Cristina B. Baron, Juliana J. Maciel, Sergio Ferreira Doszanet, Rosangela Mª P. dos
Santos. 2ª Comissão Municipal de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e Especialidades os conselheiros Charles Renan Pinto
Aurélio, Carlos Eduardo Marques,  Vera Taborda e (Silvana da 3ª Regional de Saúde). 3ª Comissão Municipal de Financiamento
e Orçamento, os conselheiros José dos Passos Neto, Andre Luis de Luca, Sergio Ferreira Doszanet, Juliana de Jesus Maciel. 4ª
Comissão de DST/AIDS, os conselheiros Vera Taborda, Eliane de Fernandes, Neumari P. da Cunha, Francisco Marochi ( Diego
da SMSe Luciane da 3ª Regional de Saúde e um representante da ABO), 5ª Comissão Municipal dos Conselhos Locais de Saúde
e Controle Social, os conselheiros Jiovany Kissilevicz, Sergio Doszanet, Isaias Cantóia Luis, Neumari P. Da Cunha, Paulo Heusi
e Juliana de Jesus Maciel. 6ª Comissão Municipal de Contratualização de Contrato e Projetos os conselheiros Eliane de Freitas,
Vivian G. de Moraes, Ana Cristina de B. Baron, Isaias Cantóia Luis, Cesar Campagnoli, Jiovany Kissilevicz, Juliana Maciel, Jefferson
Leandro Gomes Palhão. 7ª Comissão Municipal de Gestão e Saúde do Trabalhador os conselheiros Eliane Fernandes, Neumari
Perpetua da Cunha, representante do sindicato, Francisco Marochi, Jefferson Leandro  Gomes Palhão(Evelyn da 3ª Regional de
Saúde). 8ª Comissão Municipal de Acompanhamento Atenção Básica e Ética, os conselheiros Rosangela Mª Pompeu dos Santos,
Celso José Hoffmann, Cesar José Campagnoli. 9ª Comissão de Acompanhamento das Entidades Cadastradas junto ao Conselho
Municipal de Saúde, os conselheiros Rosangela Mª P. dos Santos, Terezinha Apª Pratka Levandoski, Jiovany Kissilevicz, Vanusa
Apª de Oliveira Angieski, Charles Renan Pinto Aurelio, Sergio Ferreira Doszanet, Juliana de Jesus Maciel. O presidente fala que
cada comissão vai se reuni e decidir quem vai ser o coordenador 2.2. Apresentação dos Editais de Credenciamento dos CAS,
da UTI do Hospital Dr. Amadeu Puppi, da UTI do Hospital da Criança e da Urgência e Emergência do Hospital Dr. Amadeu
Puppi. Apresentação dos Editais de Credenciamento dos CAS, da UTI do Hospital Dr. Amadeu Puppi, da UTI do Hospital
da Criança e da Urgência e Emergência do Hospital Dr. Amadeu Puppi. A Srª Vivian Gaidarji de Moraes fala que na verdade
é uma explanação bem rápida todos os credenciamentos que tem na Secretaria Municipal de Saúde estão sendo revistos e antes
que finalize estes projetos esta passando pelo jurídico nosso (Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos –
smange) para que eles façam todas as correções para que a gente traga aqui para o Conselho, na verdade até está na pauta
que inclui as urgências e emergências do hospital Municipal, que a gente não esta trazendo hoje por não ter recebido deles (se
refere à Smange). Fala que hoje vai apresentar os quatro CAS e as duas UTIs do hospital Municipal e do hospital da criança diz
que foi passado por todo o trâmite interno jurídico, para que a gente possa entrar na licitação a gente precisa ter uma resolução
do Conselho Municipal de Saúde, faz uma explanação rápida sobre os credenciamentos CAS, CAS central Dr. Lauro Justus, CAS
Uvaranas Luiz Conrado Mansani, CAS Oficinas Cyro de Lima Garcia, CAS Nova Rússia Rômulo Pazinato, é a contração da
empresa em prestação de serviços de gerenciamento e médicos ambulatórios na área médica e pediátrica. Chamamento Público
para credenciamento de Instituição sem fins lucrativos para prestar serviços na área de saúde-modelo licitação (período de
contratação: 12 meses), quais são as tarefas (credenciamento) dos CAS, serviço médico (clínica geral e pediatria), serviço de
enfermagem, serviço de farmácia, serviço administrativo, apoio médico, zeladoria, programas gerais de informação e profilaxia junto
aos usuários (cronogramas semestral), fala que neste edital a empresa ou (a entidade) possa estar recebendo o recurso ele tem
que cumprir metas, dentro de consultas, atendimento de enfermagem, entre programas com os usuários, eles tem que cumprirem
algumas metas para poder receber. Determinações Gerais: profissionais especializados, profissionais devem atender apenas um
posto de atendimento concomitantemente, não podem ser contratados profissionais para atendimento que já prestem serviços
no município-salvo se não houver incompatibilidade de carga horária e a somatória de ambas as jornadas não ultrapassem 12
horas. Para a empresa se credenciar ela tem que cumprir todos os pré-requisitos que a gente vai verificar com a comissão a qual
ela ( Vivian G. de Moraes) faz parte também, nas questões de carga horária médica, vamos ver se eles tem o certificado.
Determinações Gerais: cada credenciamento deve promover a segurança da estrutura do imóvel (dia e noite), bem como a
segurança dos usuários, entre as credenciadas, haverá um sorteio em sessão pública para distribuição das unidades CAS.
Estamos pedindo autorização para que isso vá para a licitação vai ser feito ampla divulgação em toda a imprensa e assim que as
entidades se credenciarem, a gente faz analise de tudo isso para ver se ela pode ou não ser candidato e depois se faz o sorteio
numa audiência publica para ver quem fica com cada CAS. Valores a serem pagos nos procedimentos: CAS de Uvaranas cento
e dezesseis mil quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos (R$ 116.502,81). CAS de Oficinas cento e quatorze mil cento
e vinte e um reais e sessenta e seis centavos (R$ 114.121,66). CAS Nova Rússia cento e quatorze mil cento e vinte e um reais
e sessenta e seis centavos (R$ 114.121,66). CAS Centra oitenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais (R$ 87.295,00),
fala que tem algumas variações porque cada CAS tem uma produção um diferente do outro. Nos preços estipulados deverão estar
inclusos: os insumos referentes às matérias necessários á execução dos serviços, custos fiscais, transporte, uniformes, alimentação,
equipamento (EPI) dos funcionários da contratada, taxa de administração de serviços. As obrigações da contratada: apresentar

as equipes especializadas e técnicos qualificados, apresentar relatório mensal, limpeza do ambiente, identificação, triagem e
encaminhamento do usuário – relatório mensal, submeter-se a padronização de medicamentos e produtos da SMS, 17.14 –
permitir e facilitar a fiscalização e inspeção dos serviços a qualquer hora pelos membros do Conselho Municipal de Saúde, 17.14
– garantir acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício do seu poder de fiscalização. Fiscalização do
Contratado: equipe multifuncional, gerente de enfermagem, gerente de UBS/CAS, gerente de PSF, são três integrante da saúde
(SMS) que diariamente estarão fazendo a fiscalização. Fala esse é o edital do contrato do CAS e fez um resumo porque tem setenta
paginas. Fala do chamamento publico para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços na área médica em
especialidades em UTIs para o hospital municipal Dr. Amadeu Puppi e hospital da criança Prefeito João Vargas de Oliveira esse
edital diferentes dos contratos que a gente tinha anteriormente que era toda a equipe da UTI é só a equipe médica para ser
credenciada, a equipe de enfermagem, zeladoria vai ser do concurso (da SMS). Dez leitos da UTI tipo II no hospital Municipal Dr.
Amadeu Puppi e dez leitos de UTI tipo II no hospital da criança Prefeito João Vargas de Oliveira, período de vigência: 12 meses,
haverá uma comissão especial de credenciamento e equipe técnica requisitada pela comissão, para análise dos documentos das
empresas interessadas com posterior realização de sorteio em sessão pública. Obrigações do Contratante Secretaria Municipal
de Saúde (SMS): será responsável pela definição da quantidade de profissionais médicos necessários para a realização dos
serviços, deve realizar a fiscalização do contratado por meio dos fiscais designados por ela, reserva o direito de aceitar ou rejeitar
o profissional médico designado pela empresa sem que isto cause qualquer ônus a SMS, juntamente com a direção do hospital,
formará uma equipe multifuncional envolvendo funcionários de diversos setores, para avaliar a prestação dos serviços e a conduta
dos profissionais que irão prestar serviços junto ao hospital. Obrigações da contratada (empresa): prestar todos os serviços
médicos necessários, solicitados pelo Hospital Municipal, Hospital da Criança e SMS, responsabilizar em relação aos seus profissionais
e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos sociais,
taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir
sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento, visita diária com posterior boletim médico. Disponibilidade da Contratada:
um responsável técnico com título em medicina intensiva – diretor técnico (4h/dia) no valor de nove mil e seiscentos reais, (R$
9.600,00) um médico diarista com titilo de medicina intensiva (visitador) – 4h/dia no valor de nove mil e seiscentos reais (R$
9.600,00), um médico plantonista com título de medicina intensiva (24/h em 7 dias na semana) valor  de cinqüenta e sete mil  e
seiscentos reais (R$ 57.600,00), um médico de sobreaviso por hora de disponibilidade no valor de trinta reais a hora (R$ 30,00).
A conselheira Paulina Bastos fala  que é  uma proposta, se não tem uma outra forma de apresentar, porque ela não entendeu
quando a Srª Vivian de Moraes falou na parte que diz sem fins lucrativos, outro ponto quando você fala que a própria empresa
vai contratar um médico de oitenta reais por dia, mais se ele quiser colocar dois ou três pagando vinte reais cada um, isso depois
também não vai perder a qualidade. A Srª Vivian de Moraes fala que um médico 24hs na UTI, se eles (empresa) quiserem colocar
dois médicos trabalhando 12hs, 36hs ou 8hs só que tem que ter um médico na UTI 24hs. A conselheira Vera Regina Buss fala
que se pudesse visualizar é mais fácil (fala da apresentação da Srª Vivian) pra gente entender. A Srª Vivian fala que eles trouxeram
mais até montar tudo isso iria atrasar. O presidente fala que esse é um valor que a Secretaria Municipal de Saúde está colocando
a empresa aceita ou não. Fala que este contrato tem umas setenta paginas, ele tem todas as obrigações (se refere da empresa),
se não cumprir as metas tem a fiscalização se não cumprir vai ser reduzido o valor, tem que cumprir a questão tanto de qualidade
e quantidade. A conselheira Neumari da Cunha fala que em relação a fiscalização você (Srª Vivian) citou que vai ter uma equipe
da Secretaria Municipal de Saúde que vai fazer a fiscalização, como a gente esta falando aqui de controle social não daria para
ser incluído também alguns membros do Conselho Municipal de Saúde. A conselheira Juliana Maciel fala que gostaria de esclarecer
porque pode estar enganada, diferente que fala no artigo que a lei desse montante de dinheiro que é repassado para os CAS,
diz que até agora ela não consegue entender relativos em insumo a prefeitura além de dar toda a estrutura física, insumos,
medicamentos até matérias enfim relativo a todo o material para o funcionamento integral, porque além desse dinheiro a prefeitura
teria que ceder, não teria que ser a empresa terceirizada, pega lá o contrato da terceirização e não é ela mesma que teria que
fornecer estes insumos. A Srª Vivian de Moraes fala que como ela leu que matérias de expediente toda a parte administrativa, a
parte de segurança do prédio, equipamentos para o pessoal individual e tem vários itens ali que é a empresa contratada que
tem que estar disponibilizando. A SMS está colocando a parte de medicamentos porque que já vem do Ministério da Saúde então
seria muito complicado aí já entra pra nós, conversando com uma unidade de saúde nossa e na verdade como diz que a empresa
sem fins lucrativos, como já tem um CAS ali então na verdade a questão da logística mesmo, tudo que tem que cumprir a equipe
medica, equipe de zeladoria de administração tem as planilhas ali de quanto custa realmente cada profissional como salário a
função gratificada dele tem varias questões. A conselheira Juliana fala que só complementando o que a conselheira Paulina Bastos
falou a questão da redução, porque ela  (Juliana) foi no CAS uma estrutura grande com varias salas e só um medico atendendo
ali então de repente a redução  do que afirma que vai gerir este contrato está repassando do profissional, o profissional estuda
tantos anos e vai trabalhar horas a quarenta reais ou dia todo não lembro quanto que eles me contaram que recebem por dia
e por hora trabalhada, e sabe que no CAS é uma fila enorme você passa seis e meia da manhã no que eu passo lá, CAS da Nova
Rússia encontrei uma fila faraônica enorme, fala que ela é contra os CAS já pontuo varias vezes ano passado em reuniões relativo
aos CAS que pra ela não é Centro de Atenção a Saúde (CAS) é Centro de Abandono a Saúde que as pessoas estão
abandonadas nas unidades de saúde por falta de estruturação de PSF e tem quem como prerrogativa ir para uma unidade do
CAS para ser atendido, chega e vê aqueles caos que é só um médico lá, a gente tem que averiguar e fazer uma fiscalização ainda
maior dessa firma terceirizada, porque a estrutura já foi construída, está lá e tem que ser ocupado aquilo lá, eu adoro ocupar
espaço diz que até nossa moradia ocupa espaço porque tem que ser ocupado porque foi uma gasto Público muito grande saiu
do orçamento da saúde e agora tem que colocar uma entidade sem fins lucrativos pra gerir todo esse montante de matérias e
insumos depois de tão grandes e faraônicas, agora tem que tomar cuidado relativo ao profissional  que vai ser colocado lá, acha
que uma pessoa que se submete a ficar vinte horas,  vinte reais se for divido principalmente da UTI lá tem que ver a idoneidade
do profissional e tem uma lei nova (nº 3.178) que não pode ser só quantitativo tem que ser qualitativo até por sinal a Sueli tem
a lei ali pode passar e tem que ficar não só em cima da empresa contratada e sim até dos profissionais, e convida todos os
conselheiros caso seja aprovado aí a gente vê quem vai participar da licitação a idoneidade se ela (se refere da empresa
contratada) está capacitada para principalmente pra não acontecer o que aconteceu na UTI do hospital Getulio Vargas (hospital
da criança)  que eles não puderam repassar certidões negativas, não receberam o montante de dinheiro que seria deles, e o que
aconteceu os profissionais (médicos) pediram a conta e deixaram lá sem nada, porque  nós estamos aqui como Juliana, estamos
aqui usuários porque nossa entidade é representada pelos usuários, usuários lá é que está sofrendo, tem pessoas aqui que estão
na fila para cirurgia eles não usam nem o nome deles como conselheiros para ser passado na frente, hoje até um conselheiro
veio me dizer que ele está com um problema de saúde grave, e daí ficar numa num CAS que não pode ter demanda de
especialidades não pode ter demanda de certas coisas ainda tem que voltar na sua unidade de saúde, chega lá e não tem
unidade de PSF e outro médico não pode atender sua área de abrangência então tem que tomar muito cuidado relativo a isso,
porque existe profissionais e profissionais,então não só cuidar da empresa (entidade)  contratada mais sim dos contratados que
vão ser colocados lá, porque o produto final não deixa de ser uma empresa, a prefeitura é uma grande empresa e o produto final
é o usuário  e tem que sai de boa qualidade ele tem que ter qualidade não pode ser só quantitativo. A Srª Vivian de Moraes fala
que assim como  ela já leu na verdade  tem predicativo de qualidade já tem as pautas que ela leu referente a obrigação do
Conselho de Saúde para fazer estas fiscalizações, não é só a Secretaria que tem que fazer os conselheiros tem todo o direito
de ver e estar junto com a gente apontando as falhas porque assim eles não vão receber os recurso devidos. A conselheira
Neumari da Cunha fala que pegando o documento da fiscalização do contrato do CAS aqui esta: Equipe multifuncional: gerente
de enfermagem, gerente de UBS/CAS, gerente de PSF não consta aqui o Conselho, o Conselho esta aqui nas obrigações da
contratada que permite o acesso, então é natural que tem que permitir o acesso a qualquer cidadão independente de ser ou
não conselheiro de saúde, acha que seria mais interessante se colocasse na fiscalização nessa equipe conselheiro de saúde para
representar o Conselho Municipal de Saúde. A Srª Vivian fala que essa fiscalização tem que ser sempre dois, enfermagem, UBS/
CAS ou PSF tem que ser sempre dois da secretaria, não tem como colocar o Conselho Municipal de Saúde no contrato da
prefeitura. O presidente fala que isso vai se discutir e analisar esses detalhes pela Comissão Municipal de Contratualização de
Contratos e Projetos O conselheiro Francisco Marochi  fala que se os CAS estavam cadastrados no Cadastro Nacional de
estabelecimentos de Saúde e e em  que nível de Atenção, depende do nível que eles estão cadastrados que é a atenção básica,
a terceirização para passar de um serviço para terceiros seria legal, se essa situação seria legal, ia até sugerir para que passe para
a Comissão analisar isso e investigar se a legalidade dessa passagem de serviço para terceiros. A Srª Vivia fala que na verdade
esse cadastro a empresa não tem o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), diz que uma das clausuras do
contrato que é que a entidade tenha o CNES. O conselheiro Célio fala que gostaria de chamar a atenção dos companheiros  da
privatização, tranqüilo as Universidades vão tocar publica é uma a  Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) as outras são
privadas, a saúde vai virando negocio cada vez mais negocio e a questão do Estado será que se desmanchou não existe mais
e nós votamos para prefeito, governador, deputado e esses caras não conseguem ter uma proposta para o nosso dinheiro,
porque é dinheiro Público para manter serviços Públicos e acabam tendo que privatizando no caso do hospital 24/h por dia oitenta
reais   (faz as contas e diz que vai custar dezoito mil reais um profissional na UTI, fazendo oito horas por dia) diz que gostaria de
chamar atenção do Estado que nós estamos vivendo é um estado que não consegue mais soca nada,  e vai jogando para iniciativa
privada e quando pedem nosso voto ninguém vai dizer que o Estado vai ser gerido pelas empresas e daí a coisa vai se
apresentando no dia a dia, vai chegando o sucateamento, pra depois botar a faca no nosso pescoço em quanto sociedade nós
só podemos fazer isto não tem outra solução para os problemas da sociedade, não vou questionar esse documento, numero,
papel, isso cada um constrói como quer e que fique bom pra quem vai mirar para aquele documento, o documento sempre vem
pintado de ouro, mas a realidade o serviço o dia a dia a necessidade do povo não se supera, vai no hospital Bom Jesus é um
serviço Bueno especial só que é privado as coisas acontecem via o pagamento que é feito pelo SUS, o paciente está bem as vezes
saí mai ou menos, sai do hospital as vez é mal encaminhado o cara sai e não sabe o que tem que fazer da vida volta para o posto
de saúde para se reorganizar então ta deslanchado, então nós do CMS temos que estar refletindo isso porque nós não vamos
vim aqui votar afirmar coisas que ele (Célio) como usuário essas coisas de passar serviço público para empresa pra mim não serve,
então esse vai ser meu voto na hora de  nós votar. Eu voto contra isso, porque isso é o fim do Estado é um neoliberalismo é o
Estado mínimo é o Estado que só serve pra, bate nos pobre nos trabalhador não da direito a uma atenção a maioria da população.
A conselheira Vera Buss fala que ficou neutra no aspecto que a Srª Vivian falou que haverá uma comissão especial de credenciamento
e equipes técnicas, tem que estar requisitadas pela Comissão para analise dos documentos das empresas interessadas com
posterior de realização de sorteios em sessão publica. As atividades da UTI do Hospital João Vargas de Oliveira é uma coisa e
a UTI do Hospital Amadeu Puppi são outras então como você (Vivian) você vai fazer um sorteio entre as credenciadas, se é uma
UTI de criação e outra de adulto, a mesma coisa com o CAS porque o CAS de Uvaranas é um porte o CAS de oficinas é outro
porte o CAS da Nova Rússia é outro porte e o CAS central é bem menor tem que vê a diferença que vai custar para cada um,
diz que não sabe se as atividades realizadas nos CAS são as mesmas o procedimento são os mesmos independente do tamanho,
porque uma CAS recebe menos dinheiro que o outro. A Srª Vivian fala que tem mais demandas nos CAS de Oficinas, Nova Rússia
e Uvaranas do que no central, então já foi estipulado àquela demanda. Agora na questão do sorteio, depende da documentação
ser encaminhada para a prefeitura exemplo: a UTI geral do hospital três empresas querem na verdade vai ser feito um sorteio
entre essas três vai ficar com a UTI e as outras duas ficam registradas na prefeitura para posterior oportunidade de uma
possibilidade elas se incharem na verdade é uma empresa só que vai ficar. Gera uma discussão entre alguns conselheiros. O
presidente fala que todos estes questionamentos vão ser passados pela Comissão. O presidente fala que cada Comissão vai fazer
uma Ata para saber o que cada conselheiro falou e o que foi decidido referente a cada assunto. O vice-presidente Cesar
Campagnoli fala que nós não podemos chegar a um parâmetro se é certo ou errado, achamos que cada conselheiro tem que
expor (como ele expõe) sua idéia, sem votação sem nada nós vamos refletir ou preparar o Suspeito para a próxima reunião tem
que colocar isto aqui, a função estratégica junto com a SMS nós vamos apresentar as metas e dar mais subsídios para vocês. Fala
que nessa discussão ficou muito claro e porque anotou muitas coisas que os conselheiros falaram, da parte administrativa, tipo
de CAS que vai ser pontuada. Fala que vai ser pautada. Quanto a Fiscalização esta bem clara que o Conselho Municipal de Saúde
ele pode a qualquer momento fiscalizar os CAS. A conselheira Juliana Maciel fala que o artigo segundo do regimento interno do
CMS de Ponta Grossa é um a órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, construtivo, normativo e fiscalizador integrante
da estrutura básica do Município de Ponta Grossa no âmbito das ações do Sistema Único de Saúde, igual ao que o Promotor
Publico  de  Saúde DR. Sergio Althaus falou em uma reunião que o organograma do CMS que é assim Conselho Municipal de
Saúde, Secretario Municipal de Saúde, e todas as ramificações, então nós temos todos os direitos porque essa prerrogativa de
entrar em qualquer âmbito que seja que receba verba Pública. Fala que a partir do momento que se torna Público, qualquer
cidadão amparado por lei Federal e da Constituição tem seu direitos garantidos.  3. Informe dos Conselheiros. O conselheiro
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Antonio Fogaça fala o que esta acontecendo não é só com ele, diz que esta falando em nome da comunidade. Diz que semana
passada foi ao consultório médico de oftalmologista e pagou a consulta, pois o problema era de urgência e o médico pediu um
raios-X do olho esquerdo, pois com o exame se repetiu a mesma coisa. Procuro a 3ª Regional de Saúde foi bem atendido, foi
informado que teria que ir à unidade de saúde para o clinico geral encaminhasse para o especialista (oftalmologia) para fazer o
exame, foi ao Centro Municipal de Especialidades e disseram que ele teria que fazer o exame particular, diz que pagou a
importância de duzentos reais, gostaria que o CMS tomasse providencias cabíveis no sentido do mesmo, quero deixar bem claro
que não quero ter privilégios por ser um conselheiro Municipal de Saúde, mas sim como usuário.  Agora preciso consultar com um
otorinolaringonologista para ligar a via lagrimal. Fala que aconteceu isso há dez anos, desde 1996 a 2006 pra ele (Antonio) fazer
esta cirurgia e acabou perdendo a visão do olho direito. Fala que isso é uma coisa que não poderia acontecer porque nós
pagamos impostos e tudo é revertido à saúde agora está cobrando CPMF até dos aposentados, e na hora que o cidadão precisa
daí tem toda essa ladainha, o nosso País está triste da vontade de chorar e a sua revolta e a sua indignação é tão grande porque
vocês vejam se é um direito adquirido nosso, é a mesma coisa que nós se aposentar e o governo cortar nossa aposentadoria.
Eu quero que vocês sintam na pele de vocês isso, porque felizmente vocês perderam um olho. Fala que tem vontade de mover
um processo porque já aconteceu isso na transição do nosso governo do Sr. Pedro Wosgrau Filho, diz que fala o nome e não
tem medo dele, não deve nada pra ele e nem tem o rabo preso com ele na transição do governo dele em 2005 ele ia ser operado
pelo Dr. Rogério no Hospital Municipal, e ele tirou todos os médicos, e o povo ficou a ver navios, ficaram a mercê da sorte, tirou
os remédios, da saúde mental, tudo que era remédio, diz que isso sã coisas lamentáveis e nós não podemos aceitar isso aqui,
porque se existe um CMS e nós fazemos parte do CMS é pra nós tomarmos providencias sobre essas coisas não adianta nós
ficarmos brincando com isso aqui. Diz que hoje tomou uma decisão e vai vomitar tudo que ta pra fora, se a coisa for pra não
funcionar vai pendurar a chuteira e vai assistir ao jogo lá de casa. Diz que vai tomar as suas decisões ignorantes, mas decisões
pelas próprias mãos, mas vai procurar os direitos que lhe assistem aí tem Procuradoria, Ministério Público, tem Ouvidoria, diz que
vai procurar a onde for e não vai deixar de lutar por esta causa. Acha que esta sendo um descaso muito grande com a população.
Os nossos representantes se elegem dizendo que a saúde vai melhorar são eleitos e depois deixam a saúde de lado, agora vai
começar o carnaval vai pagar não sei quanto (nós dinheiro dos cofres Públicos dinheiro que é nosso não é da prefeitura) aí o
que acontece preservativo para os foliões lá e nós ficamos sem remédios, porque esses dias teve que ir à farmácia central porque
na unidade de saúde não tinha e daí o que acontece quando chega um usuário do sistema da saúde, chega lá e fica nervoso
briga com o funcionário sendo que o funcionário não tem culpa sendo que a culpa é dos nossos governantes, aí eles que são
os pára-raios  (os funcionários) que levam na cara e apanham por causa  das pessoas que representam mal a nossa saúde a
nossa cidade e o nosso Município, então eu quero deixar bem claro aqui porque isso não pode acontecer e nós como enganchemos
nesta luta, eu não entrei na saúde para estar brincado porque vou fazer sessenta anos e nunca fui de estar brincando com coisas
serias e pra finalizar eu deixo aqui o meu protesto. A conselheira Juliana fala que no Hospital Vicentino, tem muita gente
perguntada pra ela, dizendo que consultou lá na especialidade e agora pra fazer a cirurgia tem que pagar uma taxa. Ela orienta
as pessoas apara ir lá e conversar e dizer que se for pagar não vai fazer. Fala que está cobrando anestesista a parte, esta
acontecendo no hospital Vicentino e em outros hospitais estão cobrando uma taxa, o Hospital Bom Jesus é referencia nisso daí
paga oitenta reais a consulta e se precisar internamento ta lá dentro e fica internado pelo SUS, sendo que a porta de entrada
é outro lugar. O conselheiro Paulo Heusi fala que na sua unidade não tem médico se ele precisar de um especialista vai recorrer
a quem, se ele fora outra unidade de saúde, a unidade de saúde não atende, porque ele não pertence àquela comunidade.
A conselheira Rosangela dos Santos, fala que faz parte da comissão do SAMU e tudo isso daqui que foi conversado, diz que já
passou no pronto socorro (ela é cuida Dora de idosos) e já foi expulsa por guardas lá de dentro do pronto socorro, diz que
agüentou a primeira a segunda vez mais na terceira procurou o promotor Público. O presidente fala que já foi feito o calendário
das reuniões e perguntam para a plenária qual o horário serão as reuniões do CMS. Colocado em votação todos os horários não
tiveram votos somente o horário das 18 h com 12 votos a favor e o horário das 19h cinco a favor. Aprovado pela Plenária que
as reuniões do Conselho Municipal de Saúde terão inicio as 18 h. O presidente fala que a partir da próxima reunião dia vinte e
dois de março de 2011 vai ser as 18 h. O presidente fala que dia vinte e oito as 09h30min  da manha iniciou uma reunião na
Secretaria Municipal de Saúde ( onde esteve presente o secretario de saúde Dr. Winston Bastos, Dr. Dalton Scarpim a Srª Vivian
G. de Moraes e a Srª Ana Cristina B. Baron)  onde esteve presente a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde onde foi
vários questionamentos discutido uns dos questionamentos foi referente a construção das cobertura  nas unidades de saúde,
foi fado sobre estes contratos foi questionado referente ao custo da manutenção das unidades de saúde, o que foi gasto em
manutenção ano passado e ficou do secretario fazer o levantamento e passar para o Conselho, uma sugestão do nosso
conselheiro Cesar Campagnoli verificar o custo de manutenção e vigilância via cabo monitorado, diz que já tem um projeto na SMS
referente a este assunto vai vi para o CMS, diz que foi a primeira reunião este ano com a SMS, diz também que vai haver mais
reuniões e estendo o convite não só para a Mesa Diretora mais sim para todos os conselheiros participarem das reuniões. A
conselheira Juliana fala que na hora não teve um raciocino rápido e nem lógico como é uma administração, e é uma administração
Pública e é uma maquina de dinheiro não vão me dizer que esta faltando dinheiro, então ele esta convidando a Mesa Diretora
e o CMS ao que fazer aqueles princípios da administração, planejamento, organização, direção e execução infelizmente na sua
opinião ela não ganha pra isso, na verdade o que a gente respeita aqui é o artigo segundo do nosso Regimento Interno do CMS,
quem tem que planejar, organizar, direcionar a verba e executar é a Secretaria de Saúde e inerente as nossas decisões, eles
já trazem as decisões, não estão trazendo as decisões prontas aqui que o pacote já vem pronto, alguém já comentou isso aqui
, foi a D. Vera ela falou isso, diz que acha viável só que ela também trabalha, todo mundo aqui tem esse comprimento com o seu
trabalho, e eles estão lá recebendo dinheiro Público, salário eles tem que cumprir carga então houve uma divergência lá no
momento, depois foi pra casa e pensou muito e conversando com o Sergio essas questões de planejar, organizar, direcionar e
executar é da SMS não é o conselheiro que vai sentar e falar é o seguinte o que nós temos que levar é o problema que o Sr.
Antonio falou o que o conselheiro Célio colocou o que os conselheiros colocam nas reuniões,aí ele colocam em pauta para os
conselheiros decidirem e nós vamos planejar toda essa maquina grande e nós vamos fazer este trabalho, acha que tem que
colocar na pauta e decidir com todos os conselheiros. A. conselheira Vera Buss fala que é como a Juliana falou falta vontade política
dentro da SMS da parte do gestor, porque é vizinha do CEMEI da Secretaria de Educação, gente é um primor aquilo lá é maquina
roçando é dedetização passando, diz que fica com inveja, diz então que não é falta de dinheiro é falta de vontade da SMS. O
presidente encerra a reunião as 21h10minhs.
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mil e onze, às dezenove horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a terceira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes,
partindo para o Item 1. Aprovação da Ata da 3ª da reunião ordinária. Aprovada com ressalvas, conselheira Paulina na linha 33,
agosto de 2011, Eliane correção na linha 192 e 193 (Quines) correto é CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde,
a  conselheira Eliane na linha 46 na Comissão Municipal de Gestão e Saúde do Trabalhador não seria a Eliane representante
e sim o sindicato vai nomear alguém. O conselheiro Francisco na linha 190, se os CAS estavam cadastrados no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde e em  que nível de Atenção, depende do nível que eles estão cadastrados que é a atenção básica,
a terceirização para passar de um serviço para terceiros seria legal, se essa situação seria legal, ia até sugerir para que passe para
a Comissão analisar isso e investigar se a legalidade dessa passagem de serviço para terceiros.  O conselheiro Antonio na  245
tirar o nome do médico, na linha 254 é CPMF, na linha 275 trocar unidade por saúde. Com correções realizadas é aprovada por
unanimidade. Ofícios recebidos. Oficio nº 004/2011 – SINDSER, oficio nº 018/2011 da UAMPG,oficio nº 40/2011- SMS, oficio
nº 41/2011 – DST/AIDS da SMS, oficio nº 001/2011 – Conselho local , oficio nº 046/2011 – Controladoria Geral da SMS, oficio
nº 36 coordenador do CLS Sr. Claudio Carneiro Alves, oficio nº 001 da coordenadora dos CLS Srª Terezinha Paulo.  Ofícios
Enviados. Oficio nº 22/2011/CMS (proc. Nº0770468), oficio nº 232/2011/CMS (proc. Nº0770469), oficio nº 24/2011/CMS (proc.
nº 0770471), oficio nº 25/2011/CMS (proc. nº 0770474), oficio nº 26/2011/CMS (proc. nº 0770477), oficio nº 27/2011/CMS (proc.
nº 0770489), oficio nº 28/2011/CMS (proc. nº 0770491), oficio nº 29/2011/CMS, oficio nº 30/2011/CMS (proc. nº 0770444), oficio
nº 31/2011/CMS (proc. nº 0770446), oficio nº 32/2011/CMS (proc. nº 0770449) oficio nº 33/2011/CMS (proc. nº 0770451), oficio
nº 34/2011/CMS (proc. nº 0770454), oficio nº 35/2011/CMS (proc. nº 0770458), oficio nº 36/2011/CMS (proc. nº 0770459), oficio
nº 37/2011/CMS (proc. nº 0770462), oficio nº 38/2011/CMS (proc. nº 0770463), oficio nº 39/2011/CMS, oficio nº 40/2011/CMS
(proc. nº 0770492), oficio nº 41/2011/CMS (proc. nº 0770494), oficio nº 42/2011/CMS (proc. nº 0770495) oficio nº 43/2011/CMS
(proc. nº 0770496), oficio nº 44/2011/CMS (proc. nº 0770497), oficio nº 45/2011/CMS (proc. nº 0800373, oficio nº 48/2011/CMS
(proc. nº 084401. O presidente fala que devido ao não comparecimento em varias reuniões  da entidade dos Obesos Alertas a
entidade será substituída pela entidade a União das Associações de Moradores de Ponta Grossa (UAMPG). Antes de iniciar a
ordem do dia o Presidente solicita alteração para que a Sra. Neumari faça relato sobre a sua participação na Comissão de
Mortalidade Infantil. A conselheira Neumari  fala que vai estar expondo algumas questões sobre o Comitê Regional de Mortalidade
Materna Infantil, a gente começou a participar dessas reuniões a semana passada, o comitê investiga os óbitos que ocorrem na
cidade que pertencem a 3ª Regional de Saúde, é de cada ano, investigando caso por caso, fala que os casos tem que ser
investigado com clareza, e a importância de estar participando desse comitê, segundo a coordenadora Darlene fala que o comitê
tem a função apenas de fazer este levantamento de estudos e estar vendo o que ocorreu exatamente aqueles óbitos, se houve
falhas na questão de atendimento básico de gestão primaria, secundaria, pra que aquele criança, aquela mãe viessem a óbito,
em relação a tomar uma atitude o comitê, baseado nos números que eles tiram desse levantamento junto ao gestor municipal para
que esses dados sirvam de embasamento e para que norteiam as versões para que não ocorram por determinadas situações,
o comitê municipal passa para o comitê regional para estar analisando, diz que esta com uma planilha que lhe foi passado semana
passada que em Ponta Grossa no ano de 2010, nós tivemos oitenta e um óbitos de zero a um ano, diz que é um numero
considerado, desses oitenta e um, trinta e sete já foram investigados e desses trinta e sete que foram investigados, setenta e
três por cento eram óbitos que poderiam ser reduzidos, diz que vai deixar a planilha no CMS. 2. Ordem de dia: Comissão dos
Contratos dos CAS e UTIS. Comissão dos Cadastros das Entidades, Comissão Provisória da 9ª Conferência Municipal de Saúde.
Proposta de Alteração do Art. 17 parágrafo único. Informe dos Conselheiros. 2.1. Comissão dos Contratos dos CAS - relator:
Sr. Cesar José Campagnoli. Inicia sua apresentação em projeção com resumo referente aos contratos dos CAS e é questionado
diversas vezes, sendo que a Srª Vivian de Moraes fala que é representante do gestor e algumas questões jurídicas como não tem
formação jurídica trouxe duas advogadas da Controladoria Geral do Município que é a Drª Regina e a Drª Patrícia para poder
esclarecer qualquer questionamento. A Srª. Vera solicita correção de diversos erros de grafia no contrato. O conselheiro Francisco
Marochi fala que não adianta atender uma demanda reprimida, isso é uma questão de gerenciamento da secretaria que tem que
ser realizado, tem que se melhorar a atenção básica, mas hoje a demanda é represada por outro tipo de atendimento tanto é
que a população esta fora dessas Unidades Básicas de Saúde e do Programa Saúde da Família, e tem várias coisas pra serem
ajeitadas e nós temos que estar fiscalizando e olhando isso. Diz que gostaria de perguntar para a Comissão que analisou a
questão da legalidade porque isso é um serviço de atenção básica e esta sendo passado para um terceiro se a Comissão esta
atento para essa questão da legalidade, porque o CMS vai ter que aprovar isso, se esta dentro da legalidade e se é  possível
nos vamos atender uma demanda de uma população que não esta assistida, e depois é uma questão de gerenciamento pela
SMS pra que tudo não vire CAS e a Secretaria vai ter que melhorar a atenção básica, se não a população migra tudo para o CAS.
A outra questão é o pagamento com recurso da atenção básica ou vai ser com recursos próprios, porque se for com recursos da
atenção básica me parece que é ilegal. As advogadas que devem conhecer isso e se for com recursos próprios é legal portanto
é outro ponto para ser analisado e a outra questão é a dos fiscais dos contratos, ali foi colocado um funcionário de carreira e duas
pessoas de cargos comissionados, diz que não tem nada contra as pessoas que são de cargos comissionados,  mas se são
contratos a longo tempo (não sei qual o tempo) esses cargos comissionados daqui a um tempo vão sair. Então tem que colocar
pessoal de carreira que está ali e vai poder prestar contas disso pra frente porque o cargo comissionado daqui um ano vai embora
e agente tem visto muito na saúde que os cargos comissionados vem, ficam e depois vão embora e não dão satisfação de nada
por coisas que tem que fiscalizar. O vice-presidente e relator fala que vai ser pago com o PAB (Plano de Atenção Básica), que o
Município tem gestão da Atenção Básica e ele pode achar parceiros para fazer a atenção básica. Ele estaria contra as regras se
ele credenciasse direto ela com o Ministério e recebesse direto do Ministério pra fazer a questão da atenção básica seria ilegal
no seu ponto de vista, como ela é gestora e esta limitada na questão da atenção básica, ela pode pegar e gerenciar o dinheiro

do PAB e pode comprar o serviço (até muitos anos nós compramos serviço da Universidade da atenção básica), como o Município
não tem suporte ele pode comprar o serviço. A Drª Regina fala que desde 2007 foi feito com o PAB e já passou dez vezes pelo
Tribunal de Contas e pode, pois tem uma portaria do Ministério da Saúde dizendo isso - que quando eu não consigo na atenção
básica eu contratualizo e que devo contratualizar primeiramente com questões administrativas na medida do possível na atenção
básica, que é exatamente o que a gente começou a colocar nestas licitações. O vice-presidente fala que no contrato tem que
ter os funcionários indicados não interessa se são dois, três, quatro ou cinco, ela não fala que o cara tem que cumprir uma carga
horária de oito horas ou dez horas. O conselheiro Celso Hoffmann fala que no contrato diz “suprir a demanda das unidades de
saúde quando solicitada pela prefeitura exemplo: caso de perda de medico ou falta de profissionais para a coleta de exames”,
como será feito isso, vocês vão deslocar um médico para a unidade de saúde ou essa demanda vai ser atendida pelo gestor. A
Srª Vivian de Moraes fala que quando a falta de medico, o enfermeiro esta de férias naquela unidade para coleta de preventivo,
vai ser notificado os CAS e os preventivos daquela área (se refere as unidades de saúde) vão ser deslocadas para o CAS. O
conselheiro Celso fala que concorda em partes com que o Cesar Campagnoli falou porque ele como chefe da Atenção Primaria
da 3ª Regional de Saúde diz que conhece bem a realidade da atenção básica de Ponta Grossa, que realmente é lamentável o
que esta acontecendo com o problema da atenção básica na nossa cidade, o povo esta sofrendo, e esta sofrendo bastante e
acha uma irresponsabilidade muito grande do gestor Municipal colocar como apoio das unidades básicas de saúde o CAS sendo
que eles deveriam sim investir na unidade básica de saúde com profissionais adequados. Eu sei que é difícil médico, sei de tudo
isso, os coitados não tem nem condições de trabalhar, enfermeiro, médico, dentista, acha que se tivesse um tratamento um pouco
melhor para os profissionais ele tem certeza que o povo seria melhor tratado e tem certeza que isso seria melhor absorvido, agora
o que vai acontecer vai se abrir o CAS pra que supra as unidades de saúde, eu duvido que isso vai dar certo mais em todo caso
é uma tentativa e toda tentativa é valida diz que a sua opinião é essa. O presidente fala que vai ser enviado para o Comissão
Municipal de Contratualização de Contrato e Projetos. O conselheiro Marcos Levandoski fala que com relação aos funcionários
contratados de cargos e carreira em todos os CAS hoje o que poderá ocorrer no distanciamento desses cargos dos CAS, como
vai entrar uma empresa contratada nos CAS. A Drª Regina fala que nós temos funcionários nossos trabalhando no CAS, temos
funcionários como médicos que trabalham três horas na unidade de saúde e à noite lá sem problema nenhum o que não dá é
funcionário do Município das sete da manhã até uma hora da tarde (ele pode trabalhar no CAS das quatro até as nove no CAS).
O vice-presidente fala da incompatibilidade de horário ele (se refere ao trabalhador) pode trabalhar até doze horas, não pode
ultrapassar a carga horária de doze horas. O Conselheiro José dos Passos fala que o que a gente entende na decisão de cada
administração é uma questão ideológica de partido político e o partido PSDB é favorável a terceirização e com isso a aniquilação
do poder público na Saúde. Isso foi claro no governo do Fernando Henrique e em prefeituras como de São Paulo que está
arrasada por causa disso. Ainda hoje encheu a Câmara de Vereadores de Londrina onde tem a mesma discussão por causa da
terceirização que acabou com o sistema público da cidade. Então nós estamos nesta discussão e gente tem resistido mesmo
quanto aos CAS que se diz que vai para as Universidades pois é uma saída para o serviço público e para o privado, porque se
pode se pagar para o serviço do medico do serviço privado um valor maior a gente não pode pagar para o serviço público o mesmo
valor e isso cai naquilo que eu tenho falado, falta um Plano de Cargos, Carreiras e Salários voltados para incentivar que o
funcionário Municipal de Saúde fique na prefeitura trabalhando. Então aquele médico que fica três horas trabalhando na unidade
de saúde o motiva a ir embora, sair, e dali a meia hora ele esta trabalhando por muito mais. É só pegar os pediatras que não mudam
nesta cidade e a gente vai ver que esta acontecendo isso. É essa avaliação que a gente tem que fazer: nós queremos o modelo
privatizante que o prefeito quer ou não. Ele tem que colocar pra nós entendermos. Porque na Educação não tem essa discussão?
E não tem essa se sou contra ou a favor dele pois o quadro da saúde é bem claro para mim. A gente esta discutindo essas coisa
aí pois o repasse do dinheiro público, aquilo que a prefeitura arrecadou com IPTU e outras fontes pode até ser gerido sem o nosso
aval porque prestar conta ele não presta, mas o dinheiro que vem do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde que
teoricamente nos estaríamos tendo que gerir, esse nós temos que avaliar e se quer fazer contrato que faça mas para nós
assinarmos em baixo só se for na atenção básica. Porque não vem aqui e apresenta o modelo de Saúde em Ponta Grossa? A
conselheira Vivian de Moraes fala que este contrato que a gente esta discutindo aqui já contempla no Plano Municipal de Saúde
que foi aprovado no mês de dezembro. A Contratualização deste serviço já foi discutida na construção do Plano ano passado.
O conselheiro Jefferson fala que a questão nossa de Saúde, de terceirização em Ponta Grossa pelo menos do tempo que eu
estou acompanhando infelizmente o nosso governo municipal provou que falhou em todos os Programas Saúde da Família pois
não consegue mostrar dados concretos de que mais uma terceirização vai resolver, uma outra coisa que chamou atenção no
projeto os objetivos uma coisa parecia que era pra nós suprirmos as demandas não atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde),
por isso que a secretaria estaria propondo o CAS numa forma de terceirização comecei a ver algumas coisas no projeto o que
podia ser feito e o que não podia ser feito dentro desses CAS. Em uma determinada parte aparecia (do artigo 10.30) ele solicitava
um anexo que aparecia de novo etc... que anexo? quando abriu o email já passou de volta ao CMS para que nós possamos
entender o que já pode ser (já foi porque esta no documento) e simplesmente ninguém me explica o qual é essa normativa, qual
é o nº dessa normativa e aí acontece isso aí como o Neto falou a gente acaba aprovando as coisas aqui no afogadilho, e depois
a gente ouve isso que a gente acabou de ouvir, que esta lá dentro do Plano (Plano Municipal de Saúde de 2010 a 2013) que
vocês aprovaram, um Plano que nós não iríamos aprovar e que aprovamos, aí a gente ouve isso aí, então como a gente aprova
algo que a gente não sabe o que se pode fazer, acha um absurdo ser aprovado algo que não se sabe o que se pode ou não
fazer acha realmente um absurdo aprovar nestes termos. A conselheira Paulina de Bastos fala que encerra realmente aqui a
discussão pois o conselheiro colocou um ponto final nisso: como se aprova uma coisa que não se sabe o que foi aprovado com
os demais conselheiros que estão aqui, então vamos fazer isto este ano de novo e quando você coloca uma pauta desse tamanho
para uma reunião dessa o conselheiro tem dois a três minutos para falar. A questão de hoje não dá para a gente suspender com
mais esta demanda ou se esgota em todas as questões nem que passe o ano discutindo o CAS, porque os demais que vieram
aqui, e estou falando como gestora do Estado nós temos parceria de culpa, então vamos ver quais as questões acessórias e quais
os pontos que vamos colocar, acha que os desabafos dos próprios colegas, inclusive várias denuncias, a mesa começou a abertura
só com denuncias, e aí você vai melhorar uma coisa que tem que começar com data a partir de primeiro de março e nós estamos
no final de março e uma situação que tem que ir até o final do ano, sua proposta é que não tem nem condição de votar um ponto
desse vai demorar, vai mais vamos atender primeiro o que esta acontecendo pra depois como a gente diz, como o conselheiro
falou isso pra mim é um complemento mais nós não estamos nem tendo o anterior como é que vai ser um complemento. A Drª Regina
fala que quando foi passado para o CMS é que justamente fosse passado inteiro para vocês e que de repente a gente pudesse
até fora de hora quantas vezes vocês quiserem e individualmente se quiserem, por email, por telefone como funciona isso eu e
a Patrícia estamos aqui justamente para abrir esta discussão, pra nós interessa discussão, diz que é funcionária efetiva e não tem
absolutamente nada com a administração pública como um todo, todo mundo sabe disso, então o que  acontece vamos discutir
a atenção básica, se nós temos quarenta postos, na sua opinião o que adianta ter quarenta postos se não funciona direito, diz
que preferia reunir essa medicarada que eu tenho e que é muito pouca e fazer dez e que funcionasse  igual CAS mas funcionasse
bem, mais isso é uma coisa que se  precisa discutir, precisa de pauta mas que não seja uma reunião assim se convoca e chama
o que é isso o que é aquilo, na verdade a gente esta a disposição de vocês para isso a hora que vocês chamar nós vamos sentar
aqui e discutir como funciona o Município. O presidente propõe uma próxima reunião com a Comissão Municipal de Contratualização
de Contratos e Projetos, chamar todos os conselheiros para participar da reunião no dia 29 de março às 17hs na sede do CMS,
sentar e discutir e decidir na Comissão, depois a Comissão traz para a plenária do CMS. B – UTIS – relator: Srª Vivian G. de
Moraes. A Srª Vivian solicitou que fosse retirada da pauta. 2.2. Comissão dos Cadastros das Entidades. A conselheira
Rosangela fala que está no Regimento Interno do CMS, no Art. 4º parágrafo Único: Cadastrar entidades que prestam serviços
na área da saúde no município, mediante apresentação de Estatuto, Ata de Posse, Projeto de Ações na área da Saúde e CNPJ.
O Plano Anual terá que conter finalidades  estatutárias, objetivos, origem do recurso, infra estrutura, fiscalização de cada serviço,
projeto programa ou beneficio social informando, capacidade de atendimento,recursos financeiros utilizados, recursos humanos
desenvolvidos, abrangência territorial, de outra forma de participação de usuários em todas as etapas do plano elaboração,
execução, avaliação e monitoramento. Resultados esperados o relatório devera conter finalidades estatuais, objetivos, origens
dos recursos, infra-estrutura, identificação de cada serviço projeto, programa e beneficio sócio assistencial informando ao publico
a capacidade de atendimento, o recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, e avaliação do impacto social. Temos
o requerimento de inscrição que é feito pelo CMS. 2.3. Comissão Provisória 9ª Conferência Municipal de Saúde. O presidente
fala que tiveram duas reuniões referentes a Conferencia, hoje à tarde a gente recebeu da FAPI os locais onde o Conselho vai
fazer as pré-conferências. 3.1. Proposta de alteração do art. 17 parágrafo único. O presidente fala que essa alteração vai
deixar para a plenária analisar, referente a essa duvida (sendo que para o presidente esta claro no art. 29 do Regimento Interno),
a proposta de alteração vem para uma próxima reunião. O presidente pergunta se os conselheiros querem uma nova redação.
Colocado em votação aprovado por quatorze votos a favor. 4. Informe dos Conselheiros.  O Sr. Rodrigo Guidini Sonni faz
denuncia referente ao atendimento a sua companheira Sabrina Ribeiro Porsch. O conselho Municipal de Saúde solicitou informações
e explicações da SMS referentes ao relato mediante oficio nº 48/2011 nº do processo nº 0840401/2011. O conselheiro Marcos
Levandoski fala do PSF que as agentes comunitária de saúde (ACS) estão nas unidades de saúde, estão marcando horário pra
médico e pra todos os segmentos, e solicita para que o CMS tome providencias porque as ACS estão fazendo trabalho administrativo
e isso não é trabalho delas. O presidente fala da reunião da WEB E Conferencias que será no dia 05 de abril de 2011 no horário
das 09:00 ás 17:30 horas, sendo um conselheiro de cada segmento. O presidente encerra a reunião às 21h30min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL Nº 01/2011
QUANTATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

PROCESSO Nº 0480073/2011
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 nos arts. 218 a 236 da Lei n.º 6.857, de 26.12.01 — Código Tributário Municipal
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 Secretaria Municipal de Planejamento – SMP, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 950, é o órgão municipal

responsável pela elaboração do projeto, bem como pela licitação da obra, sendo que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos – SMOSP, localizada na Rua Franco Grilo, n.º 628, é a responsável pela fiscalização da execução da obra, ambas detendo
competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A contratação da obra será precedida da realização de Processo Licitatório, na modalidade de Concorrência Publica, sob

n.º 16/2010, na qual as principais etapas de execução estão assim discriminadas:
- SERVIÇOS PRELIMINARES:
o Placas de obras.
- TERRAPLENAGEM:
o Desmatamento e limpeza
o Escavação, Carga e Transporte
o Compactação de Aterro.
- DRENAGEM:
o Serviços Iniciais
o Galeria de Águas Pluviais e Galeria Celular
o Caixas/Poços
o Drenos.
o Dissipador
- BASE / SUB-BASE
o Sub-Leito
o Sub-Base
o Base de brita graduada.
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- MEIO FIO E SARJETA
o Meio-fio com sarjeta de concreto,
       -     REVESTIMENTO
o Pintura de ligação e imprimação,
o Calçamento/revestimento primário
o Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
- PAISAGISMO / URBANISMO:
o Calçada e rampas de acesso para deficientes,
o Proteção vegetal com plantio de grama e árvores.
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:
o Sinalização Vertical
o Sinalização Horizontal
- SERVIÇOS DIVERSOS

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da obra será de R$ 870.699,60 (oitocentos e setenta mil, seiscentos e noventa

e nove reais e sessenta centavos), conforme edital de licitação Concorrência Publica nº 16/2010
3.1 Principais etapas de execução da obra

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município: PONTA GROSSA - BAIRRO PERIQUITOS SAM 129

Pro jeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE nº 1

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)

(a)

unitário parcial

subtotal

(b) (c = a . b)

311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.325,00

311.01.01 PLACAS

311.01.01.001 Placa de obra - (3,00 x 2,00m) ud 2,00 712,50 1.425,00

311.01.01.002 Placa de obra - (4,00 x 2,00m) ud 2,00 950,00 1.900,00

311.02 TERRAPLENAGEM 33.024,80

311.02.01 DESMATAMENTO E LIMPEZA

311.02.01.005 Remoção de Árvore > 0,30m ud 1,00 17,77 17,77

311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E T RANSPORTE

311.02.02.010
Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <=
500m

m³ 787,37 4,47 3.519,54

311.02.02.014 Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT
3.000m a 4.000m

m³ 2.622,64 7,34 19.250,18

311.02.02.015
Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT
10.000m a12.000m m³ 482,00 10,91 5.258,62

311.02.03 COMPACTAÇÃO DE ATERRO

311.02.03.002 Compactação de Aterro - 100% PN m³ 1.152,37 3,10 3.572,35

311.02.03.003 Compactação de Aterro manual m³ 117,00 12,02 1.406,34

311.03 DRENAGEM 295.199,63

311.03.01 SERVIÇOS INICIAIS

311.03.01.010 Carga e transporte de 1ª cat 4,00 Km (bota fora) m³ 605,94 7,63 4.623,32

311.03.01.013 Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. m³ 2.423,72 7,05 17.087,23

Escavação Carga e transporte de 1ª cat - 1ª Cat. 10
Km (empréstimo) m³ 163,87 10,91 1.787,82

311.03.01.021 Reater ro com Apiloamento m³ 2.423,72 13,73 33.277,68

continua...

311.03.02 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E GALERIA CELULAR

311.03.02.021
Corpo de BST C ø 0,40 armação simples sem Berço
drenado m 220,00 77,45 17.039,00

311.03.02.021 Corpo de BST C ø 0,40 armação simples sem Berço m 911,00 64,50 58.759,50

311.03.02.023 Corpo de BST C ø 0,60 armação simples sem Berço m 500,00 109,09 54.545,00

311.03.02.013 Corpo de BST C ø 0,80 armado sem Berço m 224,00 176,01 39.426,24

311.03.02.014 Corpo de BST C ø 1,00 armado sem Berço m 42,00 254,79 10.701,18

311.03.03 CAIXAS / POÇOS -

Caixa de ligação Ø40 padrão PMPG, (tipo 1) ud 5,00 290,08 1.450,40

Caixa de ligação Ø40 padrão PMPG, (tipo 2) ud 3,00 358,84 1.076,52

Caixa de ligação Ø60 padrão PMPG, (tipo 5) ud 1,00 605,90 605,90

Caixa de ligação Ø60 padrão PMPG, (tipo 6) ud 4,00 678,41 2.713,64

Caixa de ligação Ø80 padrão PMPG, (tipo 5) ud 1,00 2.341,51 2.341,51

Caixa de ligação Ø80 padrão PMPG, (tipo 7) ud 1,00 2.553,14 2.553,14

Caixa de ligação Ø100 padrão PMPG, ( tipo 4) ud 1,00 2.405,29 2.405,29

Boca de lobo Ø40 padrão PMPG (tipo 1) ud 18,00 492,53 8.865,54

Boca de lobo Ø40 padrão PMPG, (tipo 2) ud 13,00 561,27 7.296,51

Boca de lobo Ø60 padrão PMPG (tipo 4) ud 2,00 742,72 1.485,44

Boca de lobo Ø60 padrão PMPG (tipo 6) ud 3,00 889,53 2.668,59

Boca de lobo Ø80 padrão PMPG (tipo 2) ud 3,00 1.716,93 5.150,79

Boca de lobo Ø80 padrão PMPG (tipo 3) ud 1,00 1.886,18 1.886,18

Boca de leão Ø40 padrão PMPG (tipo 1) ud 8,00 472,92 3.783,36

Boca de leão Ø40 padrão PMPG (tipo 2) ud 18,00 540,76 9.733,68

311.03.04 DRENOS

311.03.04.002 Dreno Cego 0,20 X 0,40 m m 42,00 11,85 497,70

311.03.04.003 Dreno Profundo em Solo com Tubo m 55,00 53,27 2.929,85

311.03.05 DISSIPADOR

311.03.05.001 Diss ipador de Energia 0,40 ud 1,00 508,62 508,62

311.04 BASE / SUB-BASE 174.004,94

311.04.01 SUB-LEITO

311.04.01.005 Regularização e Compactação Subleito 100% PN m² 9.932,06 1,98 19.665,48

311.04.02 SUB-BASE

311.04.02.011 Sub-Base com Quartzito Britado m³ 1.472,41 44,69 65.802,00

311.04.03 BASE

311.04.03.005 Base de Brita Graduada m³ 1.075,92 82,29 88.537,46

311.05 MEIO-FIO E SARJETA 54.235,17

311.05.02 MEIO-FIO E SARJETA

311.05.02.011 Meio-Fio com Sarjeta de Concreto padrão PMPG m 2.339,74 23,18 54.235,17

311.06 REVESTIMENTO 207.353,15

311.06.02 PINTURA

311.06.02.001 Pintura de Lligação com Emulsão m² 8.833,37 0,79 6.978,36

311.06.02.006 Imprimação - CM-30 m² 8.833,37 3,05 26.941,78

311.06.06 USINADO

311.06.06.007
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) -
FAIXA C ton 883,33 196,34 173.433,01

311.07 PAISAGISMO / URBANISMO 99.709,41

311.07.02 CALÇADA

311.07.02.001
Calçada em Concreto E= 5,00 cm c/ lastro de brita
E=3,00 cm

m² 3.402,06 23,59 80.254,60

311.07.02.030 Rampa de Acesso p/ Defic ientes com pintura ud 66,00 120,00 7.920,00

311.07.04 PROTEÇÃO VEGETAL

311.07.04.001 Plantio de Grama em Placas m² 971,20 5,64 5.477,57

311.07.04.005 Plantio de Árvores ud 96,00 29,89 2.869,44

311.07.05 SERVIÇOS DIVERSOS

311.07.05.030 Fincadinha de Concreto m 154,00 20,70 3.187,80

311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1.583,55

311.08.01 SINALIZAÇÃO VERTICAL

311.08.01.003 Placa de Regulamentação - Triângulo c/ poste de
concreto

ud 7,00 125,55 878,85

311.08.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

311.08.02.001 Pintura de Faixas - Brancas/Amarelas m² 49,04 14,37 704,70

311.09 SERVIÇOS DIVERSOS 2.263,95

311.09.01 DIVERSOS

311.09.01.050 Relocação de Postes ud 1,00 2.263,95 2.263,95

PREÇO GLOBAL 870.699,60

Custo total da obra R$ 870.699,60 (oitocentos e setenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) .

Custo da obra por m2 = R$ 98,56 (noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)

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 o valor referente ao limite individual apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital de
lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação dos seguintes logradouros:

RUA: ARNALDO NIESING
TRECHO: Estanislau Martiniak x Joceni Francisco Jaymes
BAIRRO: Periquitos

RUA: ESTANISLAU MARTINIAK
TRECHO: Gelson Marcos Puszka x Arnaldo Niesing
BAIRRO: Periquitos

RUA: GELSON MARCOS PUSZKA
TRECHO: Eloi de Cesário Leria x Estanislau Martiniak
BAIRRO: Periquitos

RUA: ELOI DE CESARIO LERIA
TRECHO: Edmundo Kruger x Gelson Marcos Puszka
BAIRRO: Periquitos

RUA: EDMUNDO KRUGER
TRECHO: Leonora Szirmanecki x Eloi de Cesário Leria
BAIRRO: Periquitos

RUA: LEONORA SZIRMANECKI
TRECHO: Rio Uruguai x Edmundo Kruger
BAIRRO: Periquitos

RUA: RIO URUGUAI
TRECHO: Antonia Szathowski x Leonora Szirmanecki
BAIRRO: Periquitos

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, constam do Anexo
I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização na zona beneficiada é determinado em função dos respectivos fatores

individuais de valorização, mediante avaliação, após a conclusão da obra descrita no presente edital.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis acima relacionados no item 5 (Anexo

I) 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 Municipal n.º
6.857/01 — Código Tributário Municipal.

Ponta Grossa/PR, 13 de Abril de 2011

Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

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

da Secretaria Municipal de Planejamento.

continua...

Rua Arnaldo Niesing

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote Testada 1/2 Pista Área
R. Estanislau Mart iniak x R. Jocenir Francisco Jaymes

Paulo Roberto Mainardes 100554 28 01 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100555 28 02 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100795 50 09 12,00 3,50 42,00
Ricardo Gutierrez da Rocha 100794 50 08 13,00 3,50 45,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100793 50 07 13,00 3,50 45,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100792 50 06 13,00 3,50 45,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100791 50 05 17,00 3,50 59,50
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Rua Estanislau Martiniak

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote T estada 1/2 Pista Área
R. Gelson Marcos Puszka x R. Arn aldo Niesing

Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100573 28 35 17,00 3,50 59,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100538 28 18 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100539 28 17 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100540 28 16 12,00 3,50 42,00
Wilson Zavacki 100541 28 15 12,00 3,50 42,00
Celio Ribeiro 100542 28 14 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100543 28 13 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100544 28 12 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100545 28 11 12,00 3,50 42,00
Acelino Jose de Morais 100546 28 10 12,00 3,50 42,00
Araci Taques de Souza 100547 28 9 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100548 28 8 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100549 28 7 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100550 28 6 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100551 28 5 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100552 28 4 12,00 3,50 42,00
Inez Monteiro Mainardes 100553 28 3 12,00 3,50 42,00
Paulo Roberto Mainardes 100554 28 1 17,00 3,50 59,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100536 29 36 17,00 3,50 59,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100535 29 34 12,00 3,50 42,00
Erondino Paes de Almeida 100534 29 33 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100533 29 32 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100532 29 31 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100531 29 30 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100530 29 29 12,00 3,50 42,00
Isantina Aparecida Donato Costa 100529 29 28 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100528 29 27 12,00 3,50 42,00
João Maria Donato 100527 29 26 12,00 3,50 42,00
Joana Mara Lucio Fer reira 100526 29 25 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100525 29 24 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100524 29 23 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100523 29 22 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100522 29 21 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100521 29 20 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100520 29 19 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100519 29 02 17,00 3,50 59,50

Rua Gelson Marcos Puszka

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote T estada 1/2 Pista Área

Eloi de Cesario Leria x Cornelio Francisco Gomes
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 99835 07 36 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 99836 07 35 30,00 3,50 105,00
Francisco Ponciano 101089 08 31 17,00 3,50 59,50
Alc ione Maria Scheifer Ingenchki 101088 08 16 13,00 3,50 45,50
Tereza Telman e Outro 101087 08 15 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101086 08 14 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101085 08 13 12,00 3,50 42,00
Cornelio Francisco Gomes x Rua nº 4

Sergio Jose Gelinski 101160 17 36 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101161 17 35 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101084 08 12 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101083 08 11 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101082 08 10 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101081 08 09 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101080 08 08 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101079 08 07 12,00 3,50 42,00
Marco Antonio Ribeiro 101078 08 06 12,00 3,50 42,00
Rua nº 4 x R. Silvio Ferreira de Matos
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100644 18 36 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100645 18 35 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101077 08 05 12,00 3,50 42,00
Marcela Tebinca 101076 08 04 12,00 3,50 42,00
Marcela Tebinca 101075 08 03 13,00 3,50 45,50
Marcela Tebinca 101074 08 01 17,00 3,50 59,50

Silvio Ferreira de Matos x Jocenir Francisco Jayme

Evaldo Lucof 100608 19 36 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100609 19 35 30,00 3,50 105,00
Julber to aparecido Carvalho 100287 20 43 17,00 3,50 59,50
Jandira Maria da Silva 100286 20 22 13,00 3,50 45,50
Newton Luiz Scheifer 100285 20 21 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100284 20 20 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100283 20 19 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100282 20 18 12,00 3,50 42,00
Jocenir Francisco Jayme x Estanislau Martiniak

Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100572 28 36 30,00 3,50 105,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100573 28 35 30,00 3,50 105,00
Estanislau Flis 100281 20 17 12,00 3,50 42,00
Zilmar da Silva 100280 20 16 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100279 20 15 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100278 20 14 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 100277 20 13 12,00 3,50 42,00
Alberto Francisco Leal 100276 20 12 12,00 3,50 42,00

Rua Eloi de Cesario Leria

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote Testada 1/2 Pista Área
Rua Edmundo Kruger x R. Gelson Marcos Puszka

Eva de Oliveira 101187 03 25 17,00 3,50 59,50
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101162 03 13 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101163 03 12 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101164 03 11 12,00 3,50 42,00
Sir lene Aparec ida Wessendorf Ribeiro 101165 03 10 12,00 3,50 42,00
Gilmar Fonseca Cruz e Outro 101166 03 09 12,00 3,50 42,00
Pedro Domingues de Oliveira 101090 08 32 30,00 3,50 105,00
Francisco Ponciano 101089 08 31 30,00 3,50 105,00

Rua Edmundo Kruger

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote Testada 1/2 Pista Área
R. Leo no ra Szirmanecki x R. Eloi de Cesario Leria

Arno Krapp 101186 03 26 30,00 3,50 105,00
Eva de Oliveira 101187 03 25 30,00 3,50 105,00
Jamil Amilton Curi 101115 04 02 30,00 3,50 105,00
Jamil Amilton Curi 101114 04 01 30,00 3,50 105,00

Rua Leono ra Szirmanecki

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote Testada 1/2 Pista Área
R. Rio Uruguai x Rua Edmundo Kruger

Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101184 03 23 12,00 3,50 42,00
Investville Loteamentos Imobil iarios Ltda 101185 03 24 12,00 3,50 42,00
Arno Krapp 101186 03 26 17,00 3,50 59,50
Geraldo Gunard Krapp 00545 15 18 15,00 3,50 52,50
Roberval Carvalho 00544 15 17 15,00 3,50 52,50
Roberval Carvalho 00543 15 16 15,00 3,50 52,50

Rua Rio Urug uai

Nome do Contribuinte Boletim Quadra Lote Testada 1/2 Pista Área
Rua Antonia Szathowski x R. Isab el Ossovski
João Maria Rodrigues 00587 11 8 33,00 3,50 115,50
Cleber Fernando Sassi 00588 11 9 14,00 3,50 49,00
Glauco Fernando Sassi 00589 11 10 14,00 3,50 49,00
Rosnei Ribas Holmen 00590 11 11 33,00 3,50 115,50
Comerc io de Peças Nicosa Ltda 00576 12 A/1 94,00 3,50 329,00
R. Isabel Ossovski x R. Leonora Szirmanecki
Igreja Evangelica Palavra da Vida 00555 16 8 33,00 3,50 115,50
Susan Massumi Onuma e Outra 00556 16 9 14,00 3,50 49,00
Susan Massumi Onuma e Outra 00557 16 10 14,00 3,50 49,00
Dizonet Castro Chagas 00558 16 11 33,00 3,50 115,50
Celso de Lima 00528 15 1 33,00 3,50 115,50
Emerson Stele e Outra 00527 15 20 14,00 3,50 49,00
Marcos Krapp 00526 15 19 14,00 3,50 49,00
Geraldo Gunard Krapp 00545 15 18 33,00 3,50 115,50

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 13/04/2011                                            SESSÃO  ORDINÁRIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 300/10 - Autoriza o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica do imóvel que menciona e aliená-

lo por concorrência.

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
PROJETO DE LEI Nº 358/10 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor MARCOS FERNANDES CEIGOL.

DO VEREADOR GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PROJETO DE LEI Nº 19/11 – Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor PAULO BERNARDO SILVA.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 33/11 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos do orçamento vigente em favor das

entidades, conforme especifica.

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 44/11 – Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTA MONICA, com sede

nesta cidade.

DO VEREADOR VALFREDO LACO DZAZIO
PROJETO DE LEI Nº 57/11 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora KANECO IKEDA.

DA VEREADORA PROFESSORA ANA MARIA
PROJETOD E RESOLUÇÃO Nº 02/11 – Dá nova redação a Emenda e ao art. 1º da Resolução nº 319, de 21/08/2003.

DEPARTAMENTO  DO   PROCESSO    LEGISLATIVO,   em   12   de    abril   de 2.011.
         Ver. MAURÍCIO SILVA                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO

                           Presidente                                                        1º Secretário

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2011

Fundamentado no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO a inexigibilidade de procedimento licitatório para a
contratação de pessoa jurídica para promoção da 2ª Etapa do Curso Prático de Execução e Prestação de Contas de Convênios
e Contratos de Repasse no SICONV a ser ministrado em favor da Vereadora Professora Ana Maria.

Período: Dias 13 a 15 de Abril de 2011.
Valor: R$ 700,00 (setecentos reais)
Dot. Orç: 3390.39.0000 - 3390.39.4800
Ponta Grossa, em 12 de abril de 2.011.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 004/2011

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: COTAP - CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA – CNPJ 11.423.090/0001-40.
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – art. 25, II, Lei 8666/93.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROMOÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO PRÁTICO DE

EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO SICONV A SER MINISTRADO EM
FAVOR DA VEREADORA PROFESSORA ANA MARIA.

Valor Total: R$ 700,00 (SETECENTOS REIAS)
Dot. Orçam: 3390.39.0000 - 3390.39.4800
Data / Assinatura:12.04.2011

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente da Câmara Municipal

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A

CNPJ: 03.406.339/0001-80
Rua Reinaldo Ribas Silveira, 20 – Ronda – Fone/Fax: 42- 3222-1811

CEP 84051-040 – Ponta Grossa – PR afepon@hotmail.com

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011
A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, através de seu Pregoeiro Oficial nomeado pela Portaria

04/2010, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c Lei Municipal nº 8.056/2005, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto
Municipal nº 140/2003 e Decreto Municipal nº 1991/2008 FAZ SABER, para conhecimento de interessados o resultado do Pregão
Presencial nº 12/2011, que objetiva a aquisição de materiais elétricos, para utilização na manutenção elétrica em próprios
públicos e praças do Município de Ponta Grossa, Paraná, de acordo com as especificações constantes no anexo I – termo
de referência do edital de licitação

Vencedor/Fornecedor: Aligra Materiais Elétricos Ltda., CNPJ nº 04.629.472/0001-69.
Valor Total Global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Maiores informações no Setor de Licitações da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A.
Ponta Grossa, 12 de abril de 2011.

Pregoeiro – Comissão Permanente de Licitação
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A

ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011

Processo Administrativo nº 23/2011
O Diretor Presidente da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, no uso de suas atribuições legais

e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores
e os preceitos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000, HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva
Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2011, que objetiva a seleção
de proposta, para promover o registro de preços a ser consignado em Ata, para aquisição eventual de pneus para utilização nos
veículos de propriedade da entidade, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência – Anexo I
do edital de licitação.

Vencedora/Fornecedora: JK Pneus Ltda., CNPJ nº 78.653.946/0033-21.

Valor Total Global: R$ 6.256,64 (seis mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
À Comissão de Licitação para convocação da empresa vencedora do certame para contratação.
Ponta Grossa, 12 de abril de 2011.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão Presencial nº 11/2011

Processo Administrativo nº 24/2011
A Comissão Permanente de Licitação da AFEPON, torna público e para conhecimento de quem interessar possa, que a

licitação supra mencionada tendo por objeto a aquisição de 54 (cinqüenta e quatro) litros de tinta e 36 (trinta e seis) litros de
solvente para pintura, a serem utilizados na recuperação de 128 postes de iluminação pública, metálicos modelo republicano
instalados nas praças de Ponta Grossa, Paraná, de acordo com as especificações constantes no anexo I – termo de referência
do edital de licitação, com data de abertura prevista para 11/04/2011, às 14:00 horas, foi considerada deserta face a ausência
total de interessados.

Ponta Grossa, 12 de abril de 2011.
João Paulo Maravieski

Presidente CPL

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2011
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR

OBJETO: Contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de Geógrafo em projeto de trabalho técnico-
social – Arroio de Olarias Conjunto Habitacional Parque dos Sabiás.

VALOR: R$ 2.392,14 (Dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 3 parcelas
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93 art. 24 inciso V
DATA: 05/04/2011

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
CONTRATANTE: Companhia de Habitação de Ponta Grossa - Prolar
CONTRATADA:  JOSÉ ELY STADLER
OBJETO: Locação de 4 vagas de garagem, localizadas na Rua do Rosário, 983 , Centro, em Ponta Grossa – PR.
VALOR: R$ 320,00 (Trezentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: mensal
PRAZO: 12 meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Ponta Grossa, 05 de Abril de 2011.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD.
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01
PNEU CAMIONETE S-10 MED. 235/75/15 Firestone

08 296,06 2.368,48

02 PNEU PICK-UP STRADA MED. 175/70/14 Br idgestone 04 161,81 647,24
03 PNEU CAMIONETE HR MED. 195/70/15 Br idgestone 04 279,66 1.118,64
04 PNEU CAMIONETE HR MED. 205/70/15 Br idgestone 04 298,89 1.195,56
05 PNEU UNOMILLE MED. 175/70/13 Firestone 04 115,84 463,36
06 PNEU CELTA VHC MED. 175/70/13 Firestone 04 115,84 463,36


		2011-04-13T08:15:36-0300
	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187




