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Of. n. 1248  / 2011 – GP                      Em 22 de junho de 2011.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.586
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n.

10.586, apensa ao ofício n. 469/2011-DPL, recebeu VETO deste Poder Executivo,
nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser
considerada ilegal e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
A lei 10.586 ora vetada tem a seguinte redação:
 “Art. 1º - O  inciso  V do  § 5º  do  art. 13  da Lei nº 7.500, de 13 de fevereiro

de 2004, o qual foi acrescentado pela Lei nº 10.457, de 28/03/2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.13 - ...

              ...

     § 5º - ...

               ...

         V - os valores inerentes à folha de pagamento e os seus respectivos
encargos sociais, dos serviços descritos no item 17.05, da Lista dos Serviços anexa
a esta lei. (NR)”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
2. A jurisprudência do STJ promove o entendimento de que os valores

inerentes à folha de pagamento e os seus respectivos encargos sociais
integram a base de cálculo do ISS dos prestadores de serviço terceirizados:

O caput do art. 13 da Lei n. 7.500/2004 tem a seguinte redação: A base de
cálculo do imposto é o preço do serviço.

O parágrafo 5° estabelece: Não se incluem na base de cálculo do ISSQN:
O inciso V acrescido pela Lei n. 10.457 (Promulgada pela Câmara e objeto de

análise de interposição de inconstitucionalidade junto aos Tribunais Superiores
por este Poder Executivo) dispõe que: o  valor  inerente   aos  respectivos
encargos   sociais   da  folha   de pagamento dos serviços descritos no item
17.05, da Lista dos Serviços anexa a esta lei.

O item 17.05 da tabela de serviços dispõe que será tributado com alíquota de
5% o serviço de: Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulso ou temporários, contratados pelo
prestador de serviço.

De modo que a lei 10.457 já excluía expressamente da base de cálculo do
serviço de fornecimento de mão de obra temporária os encargos sociais, e com a Lei
n. 10.586 também relaciona os valores concernentes à folha de pagamento.

A presente alteração proposta pela Lei n. 10.586 contraria as repetidas decisões
dos Tribunais Superiores, que têm entendido pela aplicação, como base de cálculo,
o preço do serviço englobando a totalidade do valor cobrado pela empresa gestora
de serviços temporários, incluindo os valores inerentes a folha de pagamentos e
encargos.

Ocorre que o STJ tem se manifestado reiteradamente sobre o tema da tributação
pelo ISSQN das empresas prestadoras de serviços temporários e já pacificou sua
jurisprudência no sentido de que a base de cálculo dos serviços prestados
pelas empresas agenciadoras/prestadoras de mão-de-obra quando o façam
diretamente aos tomadores está INCLUÍDA de todos os tributos incidentes,
inclusive aquele sobre o qual incidirão os encargos sociais, ou seja, quando
uma empresa prestadora de serviço de mão-de-obra disponibiliza pessoalmente os
obreiros, o ISSQN incidirá sobre o valor global do custo do serviço, isto é, a folha de
pagamento fechada.

Neste sentido revejamos um dos muitos julgados sobre o tema, o REsp 1189278/
P da lavra do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma do STJ, ocorrido em 28/
09/2010 e que tem o seguinte teor:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS.

AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR
REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. POSICIONAMENTO
CONSOLIDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPETITIVO 1.138.205D PR.

1. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão
regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado
de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão
de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de
recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126D
STJ.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial nº 1.138.205D RJ, publicado no DJe de 1ºD 2D 2010, submetido
ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído
pela Lei nº 11.672D 2008), firmou o entendimento de que, “nos termos da Lei
6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-
obra temporária é prestada através de pessoal contratado pelas empresas de
recrutamento, resta afastada a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-
obra empregada na prestação do serviço contratado como custo do serviço, despesa
não dedutível da base de cálculo do ISS”, devendo incidir o ISS sobre “a taxa de
agenciamento e as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos
sociais dos trabalhadores contratados pelas prestadoras de serviços de fornecimento
de mão-de-obra temporária (Lei 6.019D 74).”

3. In casu, o Tribunal a quo além de declarar expressamente que a empresa
presta serviços de agenciamento, consignou também que ora agravante, paga
salários e encargos sociais dos trabalhadores que fornece como mão-de-obra
temporária, o que descaracteriza a intermediação.

4. Agravo regimental não provido.
Sobre esse tema, veja-se outro julgado sobre o tema, verdadeiro leading case

sobre a tributação do ISS sobre as empresas prestadoras de serviços terceirizados,
em julgado da lavra do Ministro Luiz Fux, julgado em 18 de maio de 2010:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA ISSQN. AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE
DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS
ENCARGOS SOCIAIS. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇAO, NO RESP 1.138.205/
PR, DJ DE 01/02/2010. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no artigo
9º, caput , do Decreto-Lei 406/68.

2. As empresas de mão-de-obra temporária podem encartar-se em duas
situações, em razão da natureza dos serviços prestados: (i) como intermediária entre
o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho;
(ii) como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados
mediante contrato de trabalho.

3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo
do fato gerador consistente nessas “intermediações”.

4. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que
é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos
trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e
despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins
financeiro-tributários.

5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e
respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das
atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as
empresas agenciadoras de mão-de-obra, em que o agenciador atua para o encontro
das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o trabalhador, que é
recrutado pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos
serviços que a eles prestam, e ainda, segundo as especificações deles recebidas,
caracterizam-se pelo exercício de intermediação , sendo essa a sua atividade-fim.

6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.138.205/PR, sujeito ao
regime dos “recursos repetit ivos”, reafirmou o entendimento de que
“Consectariamente, nos termos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, se a
atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária é prestada através
de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, resta afastada a figura da
intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço
contratado como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do
ISS.

“Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa
física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas
remunerados e assistidos.

(...)
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho

temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma
empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão
constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.

(...)
Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou

cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho
temporário, e, desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como
a comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa
tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve
sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração
e indenização previstas nesta Lei.

(...)
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas

de serviço temporário e seus trabalhadores. “
7. Nesse diapasão, o enquadramento legal tributário faz mister o exame das

circunstâncias fáticas do trabalho prestado, delineadas pela instância ordinária, para
que se possa concluir pela forma de tributação.

8. In casu , na própria petição inicial, a empresa recorrida procede ao seu
enquadramento legal, in verbis:

“A autora é pessoa jurídica que tem como objetivo principal, dentro outros,
á prestação de serviço de locação de mão-de-obra efetiva, nos termos de seu
contrato social.

Como empresa prestadora de serviços, a autora é contribuinte do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de acordo como art. 84 da Lei
Complementar n.º 56/87, incidente sobre as quantias específicas, pagas a título de
remuneração pelos serviços prestados aos contratantes.

(...)
Ao prestar serviços de fornecimento de mão-de-obra, a autora atua como

“intermediária” entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviços.”

L E I S

Vale dizer, autora é contratada para recrutar mão-de-obra, de acordo com os
critérios e exigências fixados por seus contratantes (...)”

9. O Tribunal “a quo”, a seu turno, assentou que:
Trata-se de empresa que se ativa no setor de locação de mão obra e como

tal, presta serviços para terceiros, atuando como intermediária entre estes e o
trabalhador, não exercendo sobre eles ingerência e percebendo, além da
remuneração pelo agenciamento, também o repasse de encargos devidos ao Estado,
tais como FGTS, Previdência Social, dentre outros.

De sorte que, vislumbra-se, nesta hipótese, o recebimento de importâncias
com destinos diversos, sendo que um refere-se ao valor pago pelo agenciamento
e outro ao reembolso sobre o salário e encargos sociais pagos pela contratante.

Trata-se de saber se a base de cálculo do ISS refere-se à totalidade do
pagamento ou apenas ao valor recebido a título de agenciamento.

A questão é de meridiano clareza, pois, sobre os encargos sociais e salários
pagos pela tomadora não pode incidir ISS, pois, estão fora de sua base de cálculo,
por constituir mero repasse destinado ao pagamento de encargos sociais e salários.

Situação diversa é a remuneração pelo serviço de agenciamento, pois este,
sem dúvida, configura autêntica base de cálculo do ISS, de sorte que, deve-se
excluir da base de cálculo do ISS tanto receitas financeiras, quanto ressarcimento
de valores pagos, que não constituem receita, pois, tais valores não pertencem à
empresa

contribuinte.
Com efeito, não se admite o pagamento do ISS calculado sobre uma base de

cálculo fictícia, ou seja, advinda de valores que não têm qualquer relação com o
serviço efetivamente prestado, tornando-se, com isto, evidente que tributos os
quais um determinado prestador de serviço recebe para repasse ao Estado, não
pode incorporar a base de cálculo do ISS, por não serem tais valores recebidos a
título de pagamento de serviços.

De forma que, em sintonia com entendimento do STJ, tem-se que a “empresa
que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária entre o contratante
da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho. A intermediação
implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador
consistente nessas “intermediações”. O implemento do tributo em face da
remuneração efetivamente percebida conspira em prol dos princípios da legalidade,
justiça tributária e capacidade contributiva.

A Turma julgadora entendeu ainda que o “ISS incide, apenas, sobre a taxa
de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e
sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e
encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros
(os empregados) e despesas, que pressupõem o reembolso. Distinção necessária
entre receita e entrada para fins financeiro-tributários.”

10. Com efeito, verifica-se que o Tribunal incorreu em inegável equívoco
hermenêutico, porquanto atribuiu, à empresa agenciadora de mão-de-obra temporária
regida pela Lei 6.019/74, a condição de intermediadora de mão-de-obra, quando
a referida lei estabelece, in verbis:

“Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa
física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas
remunerados e assistidos.

(...)
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho

temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma
empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão
constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.

(...)
Art. 15 - A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou

cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho
temporário, e, desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como
a comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa
tomadora ou cl iente é solidariamente responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve
sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração
e indenização previstas nesta Lei.

(...)
Art. 19 - Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas

de serviço temporário e seus trabalhadores. “
11. Destarte, a empresa recorrida encarta prestações de serviços tendentes

ao pagamento de salários, previdência social e demais encargos trabalhistas, sendo,
portanto, devida a incidência do ISS sobre a prestação de serviços, e não apenas
sobre a taxa de agenciamento.

12. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do
recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais
recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados
pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008).

13. Agravo regimental desprovido.
Ao teor da jurisprudência vigente, os encargos sociais, bem como os valores

inerentes a folha de pagamento, do prestador de serviços temporário integram a
base de cálculo do tributo e toda a legislação que venha a excluir essa importante
parcela do custo do serviço redunda em limitação ao exercício da capacidade tributária
do ente municipal, fato amplamente proibido pela legislação complementar federal,
notadamente a LRF.

3. Da ilegalidade da Lei n. 10.586 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado

No § 1º, do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado ficou
determinado que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e
inscrição em Restos a Pagar, por outras palavras: a gestão fiscal responsável é
aquela que evita riscos de decréscimo da receita tributária e é criativa (pró-ativa) na
constituição de mecanismos que facilitem e permitam a arrecadação tributária,
objetivando o cumprimento das metas de arrecadação fiscal.

Afirmando e reiterando esse posicionamento adotado na Lei de
Responsabilidade Fiscal, no artigo 11 ela considera que constituem requisitos
essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e
efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação, de modo que um dos pilares da responsabilidade fiscal consiste
na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária “em toda a
sua plenitude”, o que, numa interpretação simplificada, porém, lógica, quer dizer
que: o Município DEVE instituir meios eficazes que permitam o incremento da
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arrecadação de suas receitas tributárias, sob pena de, quando elas existirem e forem
viáveis mas não tenham sido implantadas, esteja agindo negligentemente na
arrecadação tributária.

A lei 10.586 exclui uma parcela significativa da base de cálculo do ISS dos
prestadores de serviços temporários e esse fator não pode ocorrer validamente
durante a vigência da LRF.

O prejuízo para a arrecadação fiscal advindo da Lei n. 10.586 é flagrante seu
potencial de redução da margem arrecadatória é visível, na medida em que o Município
deixará de cobrar o ISS de uma parcela da base de cálculo do tributo.

Por ser a Lei n. 10.586, contrária às expressas determinações da Lei
Complementar Nacional n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado,
o Poder Executivo considera que essa lei é nula de pleno direito e, como tal, não
pode subsistir no ordenamento jurídico municipal.

4. Do dever de oposição do Poder Executivo às leis que reduzem o poder de
tributar:

Após a vigência da LRF e da Lei de Improbidade Administrativa, a proposta
de alteração da legislação tributária que importe na limitação ao poder de tributar
(aqui incluído o dever de tributar e de exercer o poder fiscal em face do contribuinte)
é uma das atividades mais complexas dentro da função legiferante, quer porque o
Poder Público deve tributar, como porque ele deve exercer todos os meios jurídicos
para tanto.

Embora a diferença temporal que existe entre uma e outra (a Lei de Improbidade
veio antes da LRF), sabe-se que a Lei de Improbidade traz as figuras típicas que
complementam a LRF; no caso em comento há a previsão expressa no artigo 10, X,
que estabelece:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no

que diz respeito à conservação do patrimônio público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder

Executivo que simplesmente ficasse inerte (omisso) diante de uma legislação que
obstaculiza a arrecadação tributária ao arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado, principalmente porque ao teor do artigo 5º da mesma lei: ocorrendo lesão
ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou
de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que
reflitam detidamente sobre as conseqüências da proibição tributária que pretendem
implantar e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.586, para o bem
geral da comunidade pontagrossense, que, desse modo, continuará contando com
os recursos públicos em questão.

Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

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 331/2011
Data: 07/07/11
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

ANÁLISE DA QUALIDADE, APROVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATESTAR O CONTROLE DE
QUALIDADE EXTERNO E INTERNO DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RDC 302/2005 DA
ANVISA)

Valor máximo: R$ 8.886,72 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta
e dois centavos).

Dotação Orçamentária:
0802 10 302 51 2 66 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

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

Ponta Grossa, 24 de Junho 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 332/2011
Data: 07/07/11
Horário: 16:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM

ANÁLISE DA QUALIDADE, APROVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATESTAR O CONTROLE DE
QUALIDADE EXTERNO E INTERNO DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DR.
ALFREDO BERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RDC 302/2005 DA ANVISA)

Valor máximo: R$ 15.337,80 (quinze mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta
centavos).

Dotação Orçamentária:
0802 10 301 55 2 61 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

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

Ponta Grossa, 24 de Junho 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 333/2011
Data: 06/07/2011
Horário: 10:30 horas
Objeto: Contratação de empresa para confecção de impressos, para atender

às necessidades do Departamento de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Saúde
- SMS

Valor máximo: R$ 2.775,00 (Dois mil e setecentos e setenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 08021012202352058/339039 –

08021030202342072/339039
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

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

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

Ponta Grossa, 24 de junho de 2011.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  258/2011
Retificação após a desclassificação das empresas:
Roberson ME da Luz.  e Santos e Mayer Comércio de Equipamentos de

Informática Ltda
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Acessórios de Informática para atender

as necessidades das Secretarias Municipais de Educação – SME.

Vencedor: M. I. Equipamentos Eletrônicos Ltda .
LOTE 01 – Valor Unitário R$ 1.295,00
LOTE 11 – Valor Unitário R$ 2.433,00
Vencedor: Ronaldo Pinheiro
LOTE 02 – Valor Unitário R$ 1.280,00
LOTE 16 – Valor Unitário R$ 58,80
Vencedor: Romaze Ind. E Com. de Computadores Ltda.
LOTE 10 – Valor Unitário R$ 1.976,90
Vencedor: Sulmatel Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda.
LOTE 13 – Valor Unitário R$ 339,00
Vencedor: Mundial Equipamentos para Escritório Ltda.
LOTE 05 – Valor Unitário R$ 155,88
LOTE 07 – Valor Unitário R$ 22,00
LOTE 13 – Valor Unitário R$ 13,00
LOTE 14 – Valor Unitário R$ 7,90
LOTE 15 – Valor Unitário R$ 92,49
LOTE 17 – Valor Unitário R$ 0,20
LOTE 19 – Valor Unitário R$ 50,00
LOTE 26 – Valor Unitário R$ 50,00
LOTE 27 – Valor Unitário R$ 30,00
LOTE 28 – Valor Unitário R$ 26,00
LOTE 29 – Valor Unitário R$ 19,00
LOTE 31 – Valor Unitário R$ 40,00
Vencedor: Maria Campos Luize.
LOTE 06 – Valor Unitário R$ 54,90
LOTE 08 – Valor Unitário R$ 60,00
LOTE 18 – Valor Unitário R$ 177,00
Vencedor: Multicomp Informática Ltda.
LOTE 09 – Valor Unitário R$ 620,00
Vencedor: Nelton Rubens Eduardo.
LOTE 10 – Valor Unitário R$ 965,00
Vencedor: BGQ Papelaria Ltda.
LOTE 20 – Valor Unitário R$ 9,00
LOTE 21 – Valor Unitário R$ 6,00
LOTE 22 – Valor Unitário R$ 5,49
LOTE 23 – Valor Unitário R$ 10,99
LOTE 24 – Valor Unitário R$ 8,00
LOTE 25 – Valor Unitário R$ 7,00
LOTE 32 – Valor Unitário R$ 16,98
LOTE 33 – Valor Unitário R$ 39,64
LOTE 12 - FRACASSADO
LOTE 30 - DESERTO
LOTE 34 - DESERTO
LOTE 35 - DESERTO
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º302/2011
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em

confecção de camisetas para 58º Jogos Escolares do Paraná para Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação.

Vencedor: Personalit Indústria e Comércio Ltda
Valor: R$ 11.180,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE LIMITE Nº 141/2011

Objeto - Aquisição de 01 MODEM ADSL2+ ROUTER WIRELESS 4LAN

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 27/06/2011                                            SESSÃO
ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 09/11 – Institui o Programa de Desenvolvimento Industrial

de Ponta Grossa – PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de
Confecções Têxteis – PRODICT.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 116/11 – Revoga a Lei nº 5.299, de 23/11/1995.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 104/11 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito

adicional suplementar no valor de R$ 5.134.366,06, e dá outras providências.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 113/11 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito

adicional especial no valor de R$ 322.160,00, e dá outras providências.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 118/11 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito

adicional especial no valor de R$ 47.079,76, e dá outras providências.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade
CFOF   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 128/11 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar

recursos do orçamento vigente em favor do GRUPO RENASCER DE APOIO AOS
HOMOSSEXUAIS.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
CFOF    - Favorável
CSASE  - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 145/11 – Declara a utilidade Pública da Associação de

Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Odette
Maria Brauner.

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade
CECEC  - Favorável

DEPARTAMENTO   DO   PROCESSO    LEGISLATIVO,   em   23   de    junho
de 2.011.

Ver. MAURÍCIO SILVA        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
Presidente                                     1º Secretário

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
INDIRETINDIRETINDIRETINDIRETINDIRETAAAAA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011

ABERTURA: 07/07/2011
HORÁRIO: 14:00

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento/prestação
de serviços de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) para atender as
necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte.

VALOR TOTAL: R$ 1.030.000,00
Dotação Orçamentária:
23.05.1545101943.002000 – Pavimentação Readequação Geométrica de

Vias
44.90.51 – Obras e instalações      Fonte 1001 e 1509
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser

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

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO 004/2011

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: ANCOREL COMÉRCIO DE TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do Contrato,

conforme cláusula quinta do instrumento originário, em 30 (trinta), dias, com inicio em
15/05/2011 e término em 14/06/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e
condições do Contrato originário.

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

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Av. Visconde de Taunay, nº 950, Centro – Anexo ao prédio da Prefeitura
Municipal, Ponta Grossa – PR

Fone/Fax: 42- 3222-1811
www.afepon.com.br

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2011
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 28/2011

A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão Presencial nº 24/2011
Data: 07/07/2011 (quinta-feira)
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Horário: 14:00 horas na sede social da AFEPON, Av. Visconde de Taunay, nº

950, Centro – Anexo ao prédio da Prefeitura Municipal.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos de acordo com as especificações

constantes no anexo I – termo de referência do edital de licitação.
Valor total máximo: R$ 1.637,11 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze

centavos).
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos, poderão ser

obtidos junto a Comissão de Permanente de Licitação, na sede da AFEPON, localizada
na Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 20, Ronda, Ponta Grossa, Paraná, no horário das
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, pelo telefone (42)
3222-1811 ou ainda pelo Site: www.afepon.com.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2011
- Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do

procedimento licitatório em epígrafe, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal
Licitatória nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a adjudicação do objeto as
vencedoras do certame:

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2011
Tipo de Licitação: menor preço global
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de trabalho para a nova equipe

de eletricistas da entidade (ferramentas e EPI’S – equipamentos de segurança e
equipamento de proteção individual), conforme relação de materiais - anexo III do
edital de licitação).

Vencedor: Zerão Máquinas Ltda., CNPJ nº 07.315.717/0001-71
Valor total global: R$ 3.236,74 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta

e quatro centavos).

Ponta Grossa, 24 de junho de 2011.
Calixto Abrão Miguel Ajuz - Diretor Presidente

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 04/2011
Processo Administrativo nº 66/2011

De ordem do diretor presidente, comunicamos o resultado do julgamento da
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2011, do tipo menor preço global,
processo administrativo nº 66/2011, realizada pela Comissão de Licitação da AFEPON
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A:

Tomada de Preços nº 004/2011
Tipo de Licitação: menor preço global
Objeto: Contratação de empresa habilitada perante a Companhia Paranaense

de Energia - COPEL para prestação de serviços com mão de obra e fornecimento de
materiais para ampliação de rede de iluminação pública, com Instalação de 30 postes
circulares de concreto de 12,0 metros equipados com luminárias fechadas em alumínio
fundido com 04 pétalas, sendo 01 lâmpada de 250 W, cada pétala, de acordo com
o projeto básico, anexo III do edital de licitação, no seguinte local: Av. Dom Geraldo
Pelanda (3ª Parte) – Bairro Neves - Trecho compreendido entre o trevo da Rua
Jaguariaíva até a Sadia, Ponta Grossa, Paraná

Vencedor: Medeiros Construções e Manutenções Elétricas Ltda. CNPJ nº
09.599.187/0001-66

Valor total global: R$ 100.958,69 (cem mil, novecentos e cinquenta e oito reais
e sessenta e nove centavos).

Após o decurso do prazo previsto no art. 109, I, “b” da Lei nº 8.666/93, com
suas alterações posteriores, o processo será encaminhado a autoridade competente
para deliberação quanto a homologação e a adjudicação do objeto desta licitação,
nos moldes do que dispõe o inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações.

Ponta Grossa, 24 de junho de 2011.

João Paulo Maravieski
Presidente Comissão de Licitação
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