
Diário Oficial
Lei Nº 9926/2009

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Disponível em: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

EDIÇÃO Nº 800 – ANO IV –  08 Pág PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR

Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda - CEP: 84051- 900 - TEL: 3220-1000
E-mail: diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br

Jornalista Responsável: EDGAR HAMPF – Registro Profissional nº 6681

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPALALALALAL

- LEIS.......................................................................................
- DECRETOS...........................................................................
- PORTARIAS..........................................................................
- LICITAÇÕES..........................................................................
- CONTRATOS.........................................................................
- EDITAIS E ATOS RH.............................................................
- DIVERSOS............................................................................

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL

PUBLICIDADE DE CARÁTER
INFORMATIVO / EDUCATIVO

0101010101
0101010101
0101010101
0202020202

0303030303

S U M Á R I O

0707070707

0707070707

0707070707

- Fundação Educacional de Ponta Grossa – FUNEPO ............
- Fundação Municipal PROAMOR de Assistência Social .......
- Fundação Municipal de Promoção ao Idoso-FAPI................
- Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ..........................
- Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico do   Mu-
nicípio de Ponta Grossa – ARAS ...........................................
- Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa -AFEPON
.......................................................................................................
- Companhia Pontagrossense de Serviços-CPS .......................
- Companhia de Habitação de Ponta Grossa-PROLAR .............
- Instituto de Pesq. e Planejamento Urbano-IPLAN...................

ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

D E C R E T O   Nº 6. 2 9 1, de 20/07/2012

Compõe a Comissão de Análise de Defesa de Autuação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte – CADA/AMTT,
conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o
previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município,  considerando o disposto no Decreto n° 5745/2011,  de
acordo com a Lei Municipal n° 10838/201, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2020328/2012,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica composta  a Comissão de Análise de Defesa de Autuação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte –
CADA/AMTT, para o mandato de 2 (dois) anos, a contar de 1° de julho de 2012, integrada pelos seguintes membros:

Davison Silva
Lisiane Puchta dos Santos

Walfran Vaz de Oliveira
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 20 de julho de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   8. 5 4 5 de 20/07/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
contido no protocolado    nº 1990256 de 17/07/12,

R E S O L V E

PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão da Sindicância, instaurada através da Portaria nº 8.270/
2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 20 de julho de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   8. 5 5 5, de 20/07/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
contido no protocolado nº 1980319 de 16/07/2012,

R E S O L V E

CONCEDER a partir de 10 de julho de 2012, o pagamento de gratificação de 15% referente a 40 horas semanais da
função de Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Miguel Arão Ribas Dropa, à servidora LICIANE APARECIDA DOS
SANTOS, matrícula 18.112, Professora,  lotada na Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 20 de julho de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

DECRETOS

P O R TA R I A S

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 271/2012
Data: 06/08/12
Horário: 12:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS - PROJETO TERAPÊUTICO INSTITUCIONAL, COM

BASE NA PORTARIA Nº 336/GM, QUE PREVÊ QUE OS USUÁRIOS QUE PERMANECEM UM TURNO DE 4:00 HORAS DEVEM RECEBER UM LANCHE (CAFÉ
DA MANHÃ OU DA TARDE) E OS ASSISTIDOS EM PERÍODO INTEGRAL DE 8:00 HORAS DEVEM RECEBER 3 (TRÊS) REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO E LANCHE DA TARDE).

Valor máximo: R$ 14.127,48 (quatorze mil cento e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária:
0802 10 122 235 2 58 339030
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, 20 de Julho de 2012.

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 204/ 2012
OBJETO: Aquisição de Equipamento/ Material Permanente para suprir as necessidades dos Dptºs das Secretarias Municipais

requisitantes.
VENCEDOR: ROSA GARCIA & CIA LTDA - EPP
Lote 01: Valor : R$     2.600,00
VENCEDOR: MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA -  ME
Lote 02: Valor : R$        218,00
Lote 08: Valor : R$        380,00
Lote 10: Valor : R$     1.375,00
Lote 13: Valor : R$     2.350,00
VENCEDOR: ABC COMÉRCIO DE ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA
Lote 03: Valor : R$     1.000,00
Lote 04: Valor : R$     2.100,00
VENCEDOR: WEB SUL COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
Lote 06: Valor : R$        378,00
VENCEDOR: VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA
Lote 11: Valor : R$     1.190,00
VENCEDOR: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME
Lote 12: Valor : R$     2.390,00
Lote 05: Restou: DESERTO
Lote 14: Restou: DESERTO
Lote 07: Restou: FRUSTRADO
Lote 09: Restou: FRUSTRADO
Pregoeiro: Jakson Luiz Hilgenberg
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO N° 214/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de  curso básico de Segurança em Serviços Elétricos NR-

10, para 14 funcionários da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO N° 217/2012
OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços especializados de recapagem e conserto de pneus de máquinas,

caminhões e ônibus da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Vencedor: GRANDO PNEUS LTDA
LOTE 1: R$ 45.000,00
LOTE 2: R$ 50.000,00
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  232/2012
OBJETO: Aquisição de equipamento/material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social (Restaurante Popular) – SMAS.
VENCEDOR: Grunox Equipamentos para Gastronomia Ltda.
LOTE 02 – Valor Global do Lote  R$ 17.899,00
LOTE 03 – Valor Global do Lote  R$ 11.529,00
LOTE 04 – Valor Global do Lote  R$ 9.996,00
LOTE 05 – Valor Global do Lote  R$ 3.418,00
LOTE 01 – D E S E R T O
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO N° 241/2012
OBJETO: Contratação de empresa para montagem de Stands para a 10°  Feira Do Selo Social da Secretaria Municipal de

Assistência Social.
Vencedor: AVS LOCAÇÃO DE STANDS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA -ME
VALOR TOTAL: R$ 37.700,00
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO N° 242/2012
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de diversos impressos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Vencedor: GRÁFICA E EDITORA CASTRO & LIMA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 1.316,00
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO n º  247/2012
OBJETO: Aquisição de material Didático Pedagógico, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação  –

SME.
VENCEDOR: M7 Tecidos e Acessórios Ltda - EPP.
LOTE 01 – Valor Global do Lote  R$ 28.700,00
Pregoeiro: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 145/2012 

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene para 
o Mercado da Família, conforme o disposto do protocolado 2020150/2012. 

Fornecedor Lote Item Descrição Valor Total R$  
COAMO 
AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 

30 1 Óleo de soja pet 900 
ml   

Coamo 55.600,00 

PINDUCA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA LTDA 

34 1 Lentilha - 500g Pinduca 1.386,00 

CEREALISTA E 
MOINHO D. PEDRO 
LTDA 

29 1 Farinha de milho 
amarela pct c/ 1 kg. 

D Pedro 12.960,00 

IRMÃOS BOCHI & CIA 
LTDA 

23 1 tempero completo 
300g 

Divina Mesa - alho e sal 1.305,60 

IRMÃOS BOCHI & CIA 
LTDA 

24 1 tempero completo 
300g 

Divina Mesa - c/ pimenta 1.632,00 

IRMÃOS BOCHI & CIA 
LTDA 

25 1 tempero completo 
300g 

Divina Mesa - s/ pimenta 1.958,40 

QUIMICA AMPARO 
LTDA 

2 1 Amaciante de roupas 
c/ 02 L 

Ypê - amarelo 9.870,00 

QUIMICA AMPARO 
LTDA 

3 1 Amaciante de roupas 
c/ 02 L 

Ypê - azul 21.714,00 

QUIMICA AMPARO 
LTDA 

4 1 Amaciante de roupas 
c/ 02 L 

Ypê - rosa 17.766,00 

NUTRIMENTAL S/A 
IND.E COM. DE 
ALIMENTOS 

16 1 cereal para 
alimentação infantil 
280g 

Nutrilon - arroz 1.713,60 

NUTRIMENTAL S/A 
IND.E COM. DE 
ALIMENTOS 

17 1 cereal para 
alimentação infantil 
280g 

Nutrilon - milho 1.346,40 

NUTRIMENTAL S/A 
IND.E COM. DE 
ALIMENTOS 

18 1 flocos de cereais 230g Nutry 2.628,00 

MOINHO ARAPONGAS 
SA 

19 1 Macarrão instantaneo 
85g 

Floriani - bacon 3.850,00 

MOINHO ARAPONGAS 
SA 

20 1 Macarrão instantaneo 
85g 

Floriani - carne 3.150,00 

MOINHO ARAPONGAS 
SA 

21 1 Macarrão instantaneo 
85g 

Floriani - galinha 5.250,00 

MOINHO ARAPONGAS 
SA 

22 1 Macarrão instantaneo 
85g 

Floriani - galinha caipira 3.150,00 

INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
BISCOITOS TUTTIS 
LTDA 

35 1 biscoito rosca caseiro 
400g 

Tuttis 3.840,00 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

5 1 cera líquida 750 ml Poliflor - amarela 2.316,00 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

6 1 cera líquida 750 ml Poliflor - incolor 3.242,40 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

7 1 cera líquida 750 ml Poliflor - vermelha 3.705,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

8 1 Shampoo c/ 350 ml Palmolive - cabelos secos 4.161,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

9 1 Shampoo c/ 350 ml Palmolive - ceramidas 4.161,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

10 1 Shampoo c/ 350 ml Palmolive - neutro 4.161,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

11 1 Shampoo c/ 350 ml Palmolive - nutri liss 4.161,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

12 1 Shampoo c/ 350 ml Palmolive - reparação 4.161,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

31 1 biscoito recheado 
154g 

Trakinas - chocolate 4.876,20 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

32 1 biscoito recheado 
154g 

Trakinas - 
chocolate/morango meio a 
meio 

4.179,60 

CIA BEAL DE 
ALIMENTOS 

33 1 biscoito recheado 
154g 

Trakinas - morango 4.876,20 

MARILAN ALIMENTOS 
SA 

26 1 biscoito salgado para 
lanche 

Marilan - original 4.752,00 

MARILAN ALIMENTOS 
SA 

27 1 biscoito salgado para 
lanche 

Marilan - pão c/ manteiga 1.320,00 

MARILAN ALIMENTOS 
SA 

28 1 biscoito salgado para 
lanche 

Marilan - presunto 1.531,20 

PEDRO MUFFATO & 
CIA LTDA 

36 1 Molho de tomate 340g Salsareti 22.608,00 

ORLANDO ZANCOPÉ 
& CIA LTDA 

37 1 Macarrão conchinha c/ 
ovos 500g 

Paulista 2.280,00 

ZIVALPLAST 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA 

1 1 Saco de lixo 30 Lt c/ 
10 und 

Zivalpack 6.860,00 

FLORA 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA 

13 1 Desinfetante líquido 
500ml 

Minuano - eucalipto 4.080,00 

FLORA 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA 

14 1 Desinfetante líquido 
500ml 

Minuano - lavanda 2.550,00 

FLORA 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA 

15 1 Desinfetante líquido 
500ml 

Minuano - floral 2.550,00 

RIVER COMÉRCIO DE 
GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 
EPP 

38 1 Milho verde lata c/ 200 
gr 

Oderich 9.840,00 

 
Fornecedor Total R$ Ordem de 

Compra  
COAMO AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 

55.600,00 cinquenta e cinco mil e seiscentos 
reais 

1389 

PINDUCA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA LTDA 

1.386,00 mil trezentos e oitenta e seis reais 1393 

CEREALISTA E MOINHO D. 
PEDRO LTDA 

12.960,00 doze mil novecentos e sessenta 
reais 

1388 

IRMÃOS BOCHI & CIA LTDA 4.896,00 quatro mil oitocentos e noventa e 
seis reais 

1385 

QUIMICA AMPARO LTDA 49.350,00 quarenta e nove mil trezentos e 
cinquenta reais 

1387 

NUTRIMENTAL S/A IND.E COM. DE 
ALIMENTOS 

5.688,00 cinco mil seiscentos e oitenta e oito 
reais 

1382/1383 

MOINHO ARAPONGAS SA 15.400,00 quinze mil e quatrocentos reais 1384 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BISCOITOS TUTTIS LTDA 

3.840,00 três mil oitocentos e quarenta reais 1394 

CIA BEAL DE ALIMENTOS 44.004,00 quarenta e quatro mil e quatro reais 1390/1391/1392 

MARILAN ALIMENTOS SA 7.603,20 sete mil seiscentos e três reais e 
vinte centavos 

1386 

PEDRO MUFFATO & CIA LTDA 22.608,00 vinte e dois mil seiscentos e oito 
reais 

1395 

ORLANDO ZANCOPÉ & CIA LTDA 2.280,00 dois mil duzentos e oitenta reais 1398 
ZIVALPLAST INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 

6.860,00 seis mil oitocentos e sessenta reais 1396 

FLORA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA 

9.180,00 nove mil cento e oitenta reais 1397 

RIVER COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA EPP 

9.840,00 nove mil oitocentos e quarenta reais 1399 

 
Valor total do Processo 
Licitatório 

R$ 251.495,20  ( duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e 
noventa e cinco reais e vinte centavos ) 

Dotação Orçamentária 
Cód. Reduzido Dot. Orçamentária Secretaria Produtos 

3493 339030079900 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO 

OUTRAS DESPESAS COM 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

4252 339030220000 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO 

MATERIAL LIMPEZA E PROD DE 
HIGIENIZACAO 

Fundamento: Conforme art. I inciso II da Lei 8666/93. 
23/07/12 - Odivaldo Alves - Secretário Municipal de Abastecimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 146/2012 

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para o Mercado da Família., 
conforme o disposto do protocolado 2050015/2012. 

Fornecedor Lote Item Descrição Valor Total R$  
COAMO 
AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 

10 1 margarina 60% lipídios 
500g   

Coamo 8.592,00 

COAMO 
AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 

11 1 creme vegetal light c/ 
sal 500g 

Coamo 5.688,00 

JULIATTO, 
FOGGIATTO & CIA 
LTDA 

4 1 Salsicha - tipo Viena Juliatto 13.275,00 

JULIATTO, 
FOGGIATTO & CIA 
LTDA 

5 1 linguiça calabresa kg Juliatto 29.052,10 

FRIGORÍFICO SOUZA 
RAMOS LTDA 

1 1 Linguiça plástica 
500gr 

Souza Ramos 10.128,00 

FRIGORÍFICO SOUZA 
RAMOS LTDA 

2 1 Mortadela 500gr Souza Ramos 6.216,00 

FRIGORÍFICO SOUZA 
RAMOS LTDA 

3 1 Salsichão 500gr Souza Ramos 9.928,00 

COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL 
LAR 

6 1 coxa e sobre-coxa 
congelado de 900 a 
1,300 kg 

Lar 49.920,00 

COOPERATIVA 
CENTRAL OESTE 
CATARINENSE 

17 1 Hamburguer 56gr Aurora 15.000,00 

FRIMESA 
COOPERATIVA 
CENTRAL 

7 1 steak empanado 100g Frimesa - frango 13.440,00 

FRIMESA 
COOPERATIVA 
CENTRAL 

8 1 iorgute bandeja com 
polpa 540g 

Frimesa - morango 8.400,00 

FRIMESA 
COOPERATIVA 
CENTRAL 

9 1 iorgute bandeja com 
polpa 540g 

Frimesa - morango e 
coco 

12.600,00 

FRIGORÍFICO IRMÃOS 
REIS LTDA 

18 1 jerked 500g Beef Paulistinha 13.200,00 

PANIFICIO BRUNET 
LTDA - EPP 

12 1 pão de leite fatiado 
400g 

Gavolli 3.800,00 

PANIFICIO BRUNET 
LTDA - EPP 

13 1 pão de forma light 
400g 

Gavolli 2.900,00 

PANIFICIO BRUNET 
LTDA - EPP 

14 1 pão bisnaguinha 260g Gavolli 3.800,00 

PANIFICIO BRUNET 
LTDA - EPP 

15 1 pão fatiado broa de 
grãos 400g 

Gavolli 1.900,00 

PANIFICIO BRUNET 
LTDA - EPP 

16 1 broa de centeio 400g Gavolli 2.900,00 

GONÇALVES & 
TORTOLA S/A 

19 1 Frango congelado Gold 59.600,00 

Fornecedor Total R$ Ordem de Compra  
COAMO AGROINDUSTRIAL 
COOPERATIVA 

14.280,00 quatorze mil duzentos e oitenta 
reais 

1418/1419 

JULIATTO, FOGGIATTO & CIA 
LTDA 

42.327,10 quarenta e dois mil trezentos e 
vinte e sete reais e dez centavos 

1413/1414 

FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS 
LTDA 

26.272,00 vinte e seis mil duzentos e setenta 
e dois reais 

1410/1411/1412 

COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL LAR 

49.920,00 quarenta e nove mil novecentos e 
vinte reais 

1415 

COOPERATIVA CENTRAL 
OESTE CATARINENSE 

15.000,00 quinze mil reais 1425 

FRIMESA COOPERATIVA 
CENTRAL 

34.440,00 trinta e quatro mil quatrocentos e 
quarenta reais 

1416/1417 

FRIGORÍFICO IRMÃOS REIS 
LTDA 

13.200,00 treze mil e duzentos reais 1426 

PANIFICIO BRUNET LTDA - 
EPP 

15.300,00 quinze mil e trezentos reais 1420/1421/1422/1423/14
24 

GONÇALVES & TORTOLA S/A 59.600,00 cinquenta e nove mil e seiscentos 
reais 

1427 

Valor total do Processo 
Licitatório 

R$ 270.339,10  ( duzentos e setenta mil trezentos e trinta e nove reais 
e dez centavos ) 

Dotação Orçamentária 
Cód. Reduzido Dot. Orçamentária Secretaria Produtos 

3493 339030079900 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO 

OUTRAS DESPESAS COM 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93. 
23/07/12 - Odivaldo Alves - Secretário Municipal de Abastecimento 

CONTRATOS
EXTRATO CONVÊNIO Nº 178/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: VILA VICENTINA
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para ao projeto

2012,parte 2, MARILLAC trabalhando a auto estima das adolescentes da Casa Santa Luiza de Marillac para adelescentes do
sexo feminino...

VALOR: R$ 15.440,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta reais)
PRAZO: 16/07/2012 a 16/08/2013
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE expediu Edital de tomada de preços n° 003/2011, objetivando ampliação da

Escola Municipal Professora Haydee Ferreira de Oliveira, no valor global de R$ 188.981,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos
e oitenta e um reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão dos  aditivos no valor  de  R$ 10.849,73 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e
setenta e três centavos); R$ 7.999,07 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e sete centavos) e R$ 4.383,57 (quatro mil
trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) , o valor total do contrato até o presente momento é R$ 212.213,37
(duzentos e doze mil duzentos e treze reais e trinta e sete centavos)..

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$
26.816,09 (vinte seis mil oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), passando o valor global do contrato original para R$
185.397,28 (cento e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e vinte oito centavos)..

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 476/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, em mais 06 ( seis ) meses, de 14/07/2012 a 14/01/2013.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 181/2012
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:  APADEVI ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE VISUAL
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros na modalidade auxílio ou contribuição, para oferecer

mobiliário adequado e necessário para o atendimento de crianças e adolescentes com deficiência visual
VALOR: R$ 15.659,00 (quinze mil seiscentos e cinquenta e nove reais)
PRAZO: 16/07/2012 a 16/11/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONTRATO Nº 319/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: A confecção e instalação de esquadrias de vidro temperado incolor, espessura de 8mm e 10mm, no antigo

Mercado Municipal, localizado na Rua Comendador Miró, s/n, Centro
VALOR: R$ 118.100,09 (cento e dezoito mil e cem reais e nove centavos)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 017/2012

EXTRATO CONTRATO Nº 395/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
OBJETO: a aquisição de Gêneros Alimentícios BÁSICOS para fornecimento aos setores de nutrição e dietética do Hospital

da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
VALOR: R$ 137.130,07 (cento e trinta e sete mil, cento e trinta reais e sete centavos),
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 183/2012

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 326/2012
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   JAIR MANARIM & CIA LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula décima segunda do instrumento originá-rio, que passará ter a seguinte

redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo das servidoras Amanda Demito Monteiro, portadora da Cédula de Identidade RG

sob n° 9.544.209-9 e CPF/MF 058.618.549-63, residente e domiciliada à Rua Lisandro Alves de Araújo, 173, Parque Dom Pedro
II e Carmen Helenita Sari, portadora da Cédula de Identidade RG sob n° 000817695, e CPF/MF 022.471.159-85, residente e
domiciliado sito a Rua Abraão Miguel Ajuz, n° 36 Uvaranas.”

EXTRATO DE CONTRATO Nº 393/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARCELO CÉSAR MESSIAS-ME
OBJETO: a aquisição de gêneros alimentícios pães para fornecimento aos setores de nutrição e dietética do Hospital da

Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi
VALOR: R$ 129.623,90 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 189/2012

EXTRATO CONVÊNIO Nº 170/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO E PROMOÇÃO A MENINA APAM
OBJETO: disciplinar o repasse em 12 parcelas de recursos financeiros na modalidade subvenção social para atendimento

ao abrigo Nossa Senhora da Visitação, que presta atendimento de acolhimento institucional às meninas que se encontram com
seus direitos violados, encaminhadas através da Vara de Infância e Juventude...

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 180/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO E PROMOÇÃO A MENINA APAM
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros na modalidade subvenção social, para pagamento

de pessoal técnico na área de música, dança e curso de salão de beleza, bem como outros serviços pertinentes a boa execução
do projeto

VALOR: R$ 12.978,00 (doze mil novecentos e setenta e oito reais)
PRAZO: 16/07/2012 a 16/01/2013
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONTRATO Nº 329/2012

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: LÚCIA SLIVINSKI RADECK
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pela PERMISSIONÁ-RIA de 01 ( uma ) banca de jornais e revistas, localizada na

Praça Simão Bolívar em Oficinas.
PRAZO: 05 ( cinco ) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 179/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFEITUOSA - APACD
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros na modalidade auxílio para aquisição de um parque

adaptado...
VALOR: R$ 42.732,00 (quarenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais)
PRAZO: 16/07/2012 a 16/03/2013
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    ANTÔNIO MORO E CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do aumento quantitativo, fica acrescido em 25% ( vinte e cinco por cento ) a quantidade

referente ao item 1, constante no anexo I, do instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:
Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 2.500 ton Prestação de serviços de usinagem e transporte até os locais de aplicação de

C.B.U.Q (Concreto betuminoso usinado a quente), sem o fornecimento de
CAP 50/70, incluindo todos os outros materiais e insumos, para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 96,00

EXTRATO CONTRATO Nº 368/2012

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: A.M. DE JESUS E ALMEIDA LTDA
OBJETO: autorizar a PERMISSIONÁRIA a utilizar-se do módulo n° 64, localizado no Centro de Comércio Popular do Parque

Ambiental Governador Manoel Ribas – Praça do Ar, exceto comércio de bebidas alcoólicas e jogos de qualquer espécie.
PRAZO: 10 (dez) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONVÊNIO Nº 175/2012

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADO: ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTINA INSTITUTO JOÃO XXIII
OBJETO: disciplinar o repasse em parcela única de recursos financeiros na modalidade auxílio para realizar pintura externa

e interna da cozinha e refeitório para atendimento das crianças  e adolescentes
VALOR: R$ 45.307,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sete reais)
PRAZO: 16/07/2012 a 18/11/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2011

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    MIKULIS E CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em

mais 06 ( seis )  meses, de 07/06/2012 a 31/12/2012.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em 25% ( vinte e cinco por cento ) R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO - ME
OBJETO:  VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
5 30,00 unid LIQUIDIFICADOR MULTIVELOCIDADE Liquidificador multivelocidade doméstico cinco

velocidades com diferentes graus com variedade de ajustes, com funções picar, triturar,
pulsa e misturar, copo de material resistente de 2 litros. Filtro para suco, Lâminas
serrilhadas. COR BRANCA. Voltagem:110 V, Potência: De 500 a 600W,
Garantia:1 ano. /BRITANIA 129,99

6 63,00 unid APARELHO REPRODUTOR DE MÍDIA: Aparelho DVD com porta USB 2.0, MP3,
Karaokê,  com microfone, 127V, saida de audio digital; Cor preta; conversão de
arquivo do cd para MP3; apresentação de Slides e reprodução de MP3 Controle
remoto com pilha, Manual de instrução em Português, com garantia de fábrica
de  01 ano.  /AMVOX 138,99

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO:

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 770/2011

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE expediu Edital de convite n° 031/2012, objetivando implantação do Mercado da

Família – Oficinas, no valor global de R$ 58.621,67 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão de aditivo no valor de R$ 19.912,84 (dezenove mil, novecentos e   doze reais e oitenta

e quatro centavos), o valor total do contrato até o presente momento é R$ 78.534,51 (setenta e oito mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e cinquenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$
5.698,26 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte seis centavos), passando o valor global do contrato original para R$
72.836,25 (setenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte cinco centavos).

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 90 ( noventa ), dias, de 17/05/2012 a 15/08/2012 E o prazo de vigência, em mais 90 ( noventa ) dias, de 15/
08/2012 a 13/11/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula
terceira do instrumento originário, em R$ 38.320,77 (trinta e oito mil trezentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

TERMO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE resolve, RESCINDIR, para todos os efeitos de direito com amparo no artigo

58, 78 e 79, da Lei 8.666/93, a ata de registro de preços nº 59, contrato nº 234/2012, consoante informações no parecer jurídico
nº 1415/2012 e protocolado nº 1500333/2012, 1850466/2012, 1740062/2012, 1770029/2012 e 1800085/2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 317/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: PERFITELHAS PERFILAÇÃO DE TELHAS LTDA;
OBJETO: Execução de Cobertura na reforma do antigo Mercado Municipal, localizado na Rua Comendador Miró s/n, Centro;
VALOR: R$ 323.385,55 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias;
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA;
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA;
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de conclusão das obras e o prazo contratual, ambos

aludidos no Anexo III do contrato, da seguinte forma:
Trecho 2.a – Jardim Ouro Verde – aditivo de 30 (trinta) dias prazo de execução e 30 (trinta) dias prazo de vigência.

- prazo de conclusão das obras – de 10/08/2012 a 09/09/2012.
- prazo contratual – 09/10/2012 a 08/11/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.
Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

D I V E R S O S
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL N.º 01 /2012

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RIO PARAGUAI

Trecho: Izabel Ossowski x  Rio Amazonas
PROCESSO Nº 1280110/2012

Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso
de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Rio Paraguai (trecho entre as ruas Izabel Ossowski e Rio

Amazonas) será de R$ 41.579,15 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:
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OBRA:  RIO PARAGUAI Larg: (m) 7,00 
TRECHO: IZABEL OSSOWSKI X RIO AMAZONAS Test: (m) 95,70 
BAIRRO: STA. EDWIGES Área: (m2) 669,90 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 

M 23,39 211,40 R$ 4.944,65 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila 

2 
Remoção de material de 1 cat. Incluindo 

m³ 8,98 100,49 R$  902,40  
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM 

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 736,89 R$ 1.407,46 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 723,49 R$ 6.735,69 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 710,09 R$ 7.157,71 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 669,90 R$ 1.741,74 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 669,90 R$ 12.580,72 

  SUB-TOTAL  R$ 35.470,37 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 71,10 R$  447,93 

2 
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 69,13 R$  871,73 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 79,00 R$ 2.264,14 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 6,00 R$ 2.163,72 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 1,00 R$  361,26 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 6.108,78 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 41.579,15 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    62,07 

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RIO PARAGUAI
TRECHO: IZABEL OSSOWSKI X RIO AMAZONAS
BAIRRO: STA. EDWIGES
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 24 de Julho de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE 
TESTADA 

metro 
CAIXA DA RUA 

metro 
PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

LEONY SCHEFFER BANNACH 151 17 09 61 7 3,5 213,5 
JOÃO MARCOS BANNACH 153 17 11 33 7 3,5 115,5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

SÃO MAURO
Trecho: São Romulo  x  Final de Rua

PROCESSO Nº 1280110/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

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

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua São Mauro (trecho entre as ruas São Romulo e Final de

Rua) será de R$ 30.093,81 (TRINTA MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  SÃO MAURO Larg: (m) 7,00 
TRECHO: SÃO ROMULO X FINAL DE RUA Test: (m) 81,00 
BAIRRO: SANTA LUZIA Área: (m2) 567,00 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 

M 23,39 182,00 R$ 4.256,98 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila 

2 
Remoção de material de 1 cat. Incluindo 

m³ 8,98 85,05 R$  763,75  
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM 

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 623,70 R$ 1.191,27 

4 
Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 612,36 R$ 5.701,07 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 601,02 R$ 6.058,28 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 567,00 R$ 1.474,20 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 567,00 R$ 10.648,26 

  SUB-TOTAL  R$ 30.093,81 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$    0,00 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 0,00 R$    0,00 

g p

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 0,00 R$    0,00 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 0,00 R$    0,00 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$    0,00 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 30.093,81 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    53,08 

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: SÃO MAURO
TRECHO: SÃO  ROMULO X FINAL DE RUA
BAIRRO: SANTA LUZIA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 24 de Julho de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA 
RUA metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

SOCIEDADE EDUCACIONAL E 
ASSIST.URSULINAS 

 78106-0  LOTE 01  INS. IMOB. 
083.5444.0812     99,75 7 3,5 349,13 

SOCIEDADE EDUCACIONAL E 
ASSIST.URSULINAS 88936-0 INSC.IMO     

083.5444.0996 02     99,75 7 3,5     
349,13 

JOSÉ WILSON PRZYBYLOVIECZ 01116-0 26 01 25,00 7 3,5 87,50 
SOLANGE  PEREIRA  NASCIMENTO DA CUNHA 01096-0 25 17 25,00 7 3,5 87,50 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03 /2012
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

UIRAPURÚ
Trecho: Andorinha x Av. Noroeste

PROCESSO Nº 1280110/2012
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

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

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Uirapurú (trecho entre as ruas Andorinha e Av. Noroeste)

será de R$ 29.826,61 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

OBRA:  UIRAPURÚ Larg: (m) 7,00 
TRECHO: ANDORINHA X AV. NOROESTE Test: (m) 70,00 
BAIRRO: BORATO Área: (m2) 490,00 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 

M 23,39 160,00 R$ 3.742,40 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila 

2 
Remoção de material de 1 cat. Incluindo 

m³ 8,98 73,50 R$  660,03  
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM 

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 539,00 R$ 1.029,49 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 529,20 R$ 4.926,85 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 519,40 R$ 5.235,55 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 490,00 R$ 1.274,00 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 490,00 R$ 9.202,20 

  SUB-TOTAL  R$ 26.070,52 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 45,90 R$  289,17 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 44,63 R$  562,78 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 51,00 R$ 1.461,66 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 0,00 R$    0,00 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 4,00 R$ 1.442,48 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 0,00 R$    0,00 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 3.756,09 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 29.826,61 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    60,87 

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.
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5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: UIRAPURÚ
TRECHO: ANDORINHA X AV. NOROESTE
BAIRRO: BORATO
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 24 de Julho de 2012..
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE 
TESTADA 

metro 
CAIXA DA RUA 

metro 
PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

HELIO ANTONIO OPATA 74557 19 10 35 7 3,5 122,5 
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA  19 11 35 7 3,5 122,5 
TOBIAS ANTONIO RODRIGUES 74579 20 11 35 7 3,5 122,5 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção ao contido no processo nº 2520401/
2011 de 21/10/2011.

RETIFICA
O EDITAL NLCM N.º 04/2011, relativo à obra pública de pavimentação conforme segue:

Altera o Cadastro 84998-0 para 84498-0, será incluso em lançamento de Contribuição de Melhoria.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EDITAL N.º 04 /2011

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
LAURO BITTENCOURT NETO

Trecho: Manoel Martins x Sara Martins Favero
PROCESSO Nº 2520401/2011

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 na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Lauro Bittencourt Neto (trecho entre as ruas Manoel Antonio

e Sara Martins Favero) será de R$ 29.435,50 (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:
OBRA:  LAURO BITTENCOURT NETO Larg: (m) 7,00 
TRECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO Test: (m) 60,64 
BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 424,50 

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO 

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ 

1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento, 

M 23,39 141,29 R$ 3.304,77 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila 

2 
Remoção de material de 1 cat. Incluindo 

m³ 8,98 63,68 R$  571,85  
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM 

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 466,95 R$  891,87 

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e 
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 458,46 R$ 4.268,26 

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp. 
e compactação. Esp. min = 10cm  m² 10,08 449,97 R$ 4.535,70 

6 Imprimação com CM 30.  m² 2,60 424,50 R$ 1.103,70 
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 424,50 R$ 7.972,11 

  SUB-TOTAL  R$ 22.648,16 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga e 
transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 82,80 R$  521,64 

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. – incl. escavação, 
carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 85,25 R$ 1.075,00 

3 Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 28,66 16,00 R$  458,56 

4 Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. transporte, 
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço 1:4 m 54,92 57,00 R$ 3.130,44 

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1  un 360,62 4,00 R$ 1.442,48 
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1  un 279,11 0,00 R$    0,00 
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1  un 159,22 1,00 R$  159,22 
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$    0,00 
9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$    0,00 

 SUBTOTAL  R$ 6.787,34 
  

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 29.435,50 
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$    69,34 

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: LAURO BITTENCOURT NETO
TRECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 24 de Julho de 2012.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro 

CAIXA DA RUA 
metro 

PISTA 
metro 

ÁREA 
m2 

MARIA HELENA COPAS 84498 2 1 26 7 3,5 91 
ROSEMERI ALVES DA CRUZ 84499 2 19 26 7 3,5 91 

ASS. MORAD. CONJ. BARAUNA 84655 5 2 6 7 3,5 21 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 2ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos doze dias do mês de junho de dois mil e doze,
às dezoito horas e trinta minutos , 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 extraordinária do CMS de Ponta Grossa, estando
presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes,
conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Ordem do Dia. 2.1. Aprovação da Programação Anual de Saúde – ano de 2012.
O presidente fala que só tem um item em pauta que no caso é a Apreciação do Programa Anual de Saúde de 2012, e gostaria
de ouvir quais as comissões que estavam reunidas a Comissão Municipal de Acompanhamento a Atenção Básica, comissão
municipal de Financiamento e Orçamento e a comissão Municipal de Contratualização de Contratos e Projetos, pergunta qual foi
o parecer dessas Comissões. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que é o relator foi feito a leitura e que passasse para
a prefeitura as modificações necessárias e que ela voltasse apresentando a Programação Anual de Saúde com as modificações
para daí sim fazer a votação, porque hoje nós estamos apreciando a Programação Anual de Saúde de 2012 conforme o prazo
do Regimento Interno do CMS que é de quarenta e cinco dias, não temos obrigação hoje de aprovar ou desaprovar a gente
tem a obrigação de dar um parecer para o Gestor; o meu parecer enquanto relator não sabe se a Comissão concorda seria de
que a prefeitura fizesse as modificações e trouxesse para aprovação em plenária no dia sem discussão porque já foi apresentado
e discutido; o presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que não sabe se os conselheiros concordam declarar como
aprovadas com as ressalvas pela comissão porque já foi debatida, faz a resolução de aprovação com as ressalvas passadas pela
comissão; o presidente pergunta se os conselheiros concordam que seja aprovada com as ressalvas passadas pela comissão,
porque todo mundo que esta na reunião participou da comissão. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que
aprovamos com ressalvas que o conselheiro Carlos Coradassi passara para o Conselho Municipal de Saúde e enviaremos para
a Secretaria municipal de Saúde a resolução para homologação e publicação. O presidente coloca em votação; aprovado por
unanimidade a Programação Anual de Saúde de 2012 com as ressalvas feitas pela Comissão. O presidente Jeferson Leandro
Gomes Palhão encerra a reunião às 19h29min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e doze,
às dezoito 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 décima reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros
Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, a vice presidente Juliana de Jesus
Maciel assumiu e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do
dia 1. Leitura da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Apresentação das Comissões. 4. Ordem do Dia. 4.1. Aprovação da Programação
Anual de Saúde – ano de 2012. 4.2. Aprovação da Prestação de contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2011. 4.3.
Apresentação da Auditoria do Ministério da Saúde – Programação Anual de Saúde de 2010 e 2011. 5. Informe dos Conselheiros.
1. Leitura e aprovação da Ata. Aprovada a 9ª ata da reunião ordinária aprovada sem ressalvas. 2. Leitura dos ofícios. Pela
2ª secretario Paulo Heusi. A vice presidente fala que vai fazer a leitura da resolução 006/2012/CMS, depois de lido (a conselheira
Eliane de Freitas fala que como o contrato venceu em 2010 não tem como renovar vai ser feito uma dispensa e acha que teria
que mudar “renovação do contrato por contratação”, aprovado por unanimidade. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala
que já foi definido e aprovado em reunião ordinária, acha que não há necessidade de voltar para a plenária. A vice presidente
Juliana de Jesus Maciel fala que como sugestão do Carlos Eduardo Coradassi passara somente pela Mesa Diretora. 3. Apresentação
das Comissões. O conselheiro Sergio Doszanet fala que faz parte de duas comissões do Conselho da criança e do adolescente
e representa este conselho e estou entregando uma cópia da ECA (estatuto da Criança e adolescente) e solicita a Mesa Diretora
do CMS que a Secretaria Municipal de Saúde responda para o CMS referente a lei nº 12.594 de18 de janeiro de 2012 qual é
o fluxo grama, qual é a organização para atender a lei, como esta sendo feito o planejamento para estar de acordo com a lei
do capitulo V art. 60 ao 75 desta lei com respostas individuais por art.; para ser levado para a reunião do ECA dia 05 de julho;
e a outra  comissão a SINASE  onde vai ser trabalhado com as famílias das crianças e adolescentes e foi solicitado agora uma
união entre as comissões e os conselhos locais de saúde e nós precisamos reunir as comissões dos conselhos locais para fazer
uma reunião e levá-los junto a exata comissão para conhecer o trabalho desta comissão para os conselhos locais fazerem a
divulgação deste trabalho.  A vice presidente fala que infelizmente nas reuniões das comissões temáticas não esta tendo quorum;
e solicita quem é da comissão do cadastro das entidades; porque tem entidades que tem que ser avaliado e ser feita a leitura
e ver se a documentação está lá porque elas migraram da assistência social e as entidades solicitam de uma carta de aprovação
deste conselho para que elas continuem recebendo verba e continuem trabalhando pela saúde O conselheiro Carlos Eduardo
Coradassi fala que nos horários da tarde se torna impossível por que da aulas a tarde inteira; da uma sugestão para que se faça
as reuniões das comissões antes da reunião ordinária com inicio as 17:45hs e termino as 18:30 e após inicie a reunião ordinária.
Fala ainda que com relação à previsão da adequação no Clube Guaira o CMS esta lá no Clube Guaira, porque na propaganda
esta lá até por uma questão de organização teríamos que saber se vamos ou não pra lá; porque vai ter espaço para as comissões
se reunirem; temos que ocupar o espaço se não outros ocupam o espaço que é do CMS. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel
fala que todos façam uma reflexão e a questão do Carlos Coradassi é bem viável que a partir das 17h45min as comissões temáticas
se reúnam antes da reunião ordinária.  4.1. Aprovação da Programação Anual de Saúde – ano de 2012. A vice presidente
fala que a Srª Alexandra Luise Lopes vai disponibilizar por email a Programação Anual de 2012 e vai ser enviado para todos os
conselheiros fazerem uma leitura e avaliação e já que esta sendo votado para ter uma reunião extraordinária no dia 12 de junho
com as comissões Municipais de: Financiamento e Orçamento; de Contratualização de Contrato e Projetos e de Atenção Básica
para se reunirem às 17h45min e o inicio da reunião ordinária às 18h30min com a pauta somente da Aprovação da programação
Anual de Saúde.  4.2. Aprovação da Prestação de contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2011. A vice presidente
fala que é a mesma coisa que o item 4.1. Já foi apresentada a Prestação de contas referente ao 4º trimestre; fala que poderemos
fazer a mesma coisa todas às comissões (de orçamento, atenção básica e contratualização de contrato e projetos) se reunirem
às 17h45min, e após a reunião das comissões; inicia se às 18h30min a reunião ordinária; coloca para a plenária decidir que a
aprovação da prestação de contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2011 fique para a próxima reunião ordinária do dia
19 de junho de 2011. Aprovado por unanimidade pela pelaria que se faça a reunião das comissões às 17h45min e às 18h30min
se inicie a reunião ordinária.  4.3. Apresentação da Auditoria do Ministério da Saúde – Programação Anual de Saúde de
2010 e 2011. A Srª Alexandra Luise Lopes fala que no final de 2011 a secretaria recebeu uma auditoria do Ministério da Saúde;
auditoria nº 11868 do que se tratava essa auditoria, eles vieram fiscalizar a lei nº 8.142/90 o art. 4º que fala do fundo de saúde,
Conselho paritário, Plano de Saúde, Relatório de Gestão, Contrapartida do Orçamento, Comissão do Plano de cargos de
Carreiras e Salários; eles vieram e fizeram a execução deles nos dias 28 e 29 de novembro e qual foi qual foi a abrangência desses
dados que eles vieram buscar pra nos 2010 e o primeiro semestre de 2011 o que aconteceu; eles vieram e fizeram toda a
apreciação da documentação vieram no Conselho conversaram com o Sergio Doszanet que era o presidente na época e agora
nos passaram o relatório final sobre  esta auditoria e o que eles constataram é o que estou apresentando hoje pra vocês a
Programação Anual de Saúde do Município de Ponta Grossa referente ao exercício de 2010 apresenta conteúdo em desacordo
com a portaria do ministério da Saúde (GM/MS nº 3.332/2006), nem foi encaminhada para o Conselho Municipal de Saúde, diz
que foi verificar e realmente não encontrou esta Programação não foi feita e não foi encaminhada pra o Conselho tanto a de
2010 como a de 2011; porem o Conselho também foi citado nesta constatação porque o Conselho aprovou o Relatório Anual
de Gestão de 2010 e também   o de 2011; qual é o caminho correto é apresentar a Programação e depois no final do ano
apresentar o Relatório de Gestão e o Conselho aceitou que estes Relatórios fossem aprovados passou pelo Conselho foi
aprovado sem ter passado a Programação Anual de Saúde, então de certo modo o Conselho não tinha com o que comparar
porque aquilo que foi no Relatório de Gestão foi o que foi pactuado dentro da Programação Anual de Saúde o que ele propõem;
que fosse encaminhado para o Conselho estas duas Programações Anuais de Saúde, mesmo o Relatório já estando aprovado,
porque o Relatório já está no tribunal de Conta e consta como aprovado; o que eles solicitaram para a Secretaria municipal de
Saúde encaminhe para o Conselho mesmo já passado dois anos pra que saia uma resolução de aprovação desse período. A
Srª Alexandra fala que o pessoal que estava na época não fez; eu fiz e daí a minha sugestão trouxe para deixar pra vocês dos
dois anos e queria uma sugestão do Conselho porque não adianta agora não aprovar esta Programação Anual de Gestão de
Saúde de dois anos atrás de 20101 e 2011 porque o Relatório de Gestão já esta aprovado; na verdade trouxe para conhecimento
e precisamos que seja aprovado; qual é a minha sugestão eu trouxe (a Programação Anual de Saúde de 2010 e 2011) pra vocês
impresso e deixaria para o Conselho apenas subsidiar o Relatório, porque na verdade nem apresentaria a Programação Anual
de Saúde apenas deixaria com vocês para subsidiar que esta no Conselho Municipal de Saúde. A vice presidente fala que nesta
época foi a falta de capacitação aos conselheiros principalmente do usuário nós não tivemos capacitações então por questão
de leis, concordâncias já que a Programação Anual de Saúde estava em desacordo com  e nós aprovamos o Relatório de Gestão
é uma questão de leitura e as comissões anteriormente se reuniam  mesmo com os conselhos locais vim pessoas que participavam
das entidades se reuniam ‘e havia sempre um gestor ali que deliberava então a gente dava um questionamento e a única figura
que no meu entendimento eu não sou formada em nada estou aqui representando o usuário não entendo nada ele fala bonito
como diz a minha falecida avó letrado acho uma coisa maravilhosa que eu gostaria de ser ele até na humildade que horror querer
se comparar a um gestor que anteriormente tinha então vinha tinha que aprovar era jogado na plenária se não aprovar tal coisa
acontece e hoje nós vemos que a realidade é totalmente diferente nós temos sim a deliberação de não aprovar. O conselheiro
Sergio Doszanet fala que só complementando o que ela falou o Ministério da Saúde esteve aqui eles analisaram  toda a
documentação do Conselho e levaram uma cópia da resolução nº 014/2011 e esta lá que a Secretaria tem que obedecer como
esta a resolução nº 014 pelo próprio Ministério da Saúde então não tem como chegar aqui e dizer que tem como mudar um item
da resolução nº 014/1011 foi para o Ministério da Saúde e veio no relatório e esta  como esta a  resolução nº 014/2011 então
isso é um complemento referente a essa auditoria que eles fizeram em novembro de 2011. A vice presidente fala que a população
tem que estar ciente e nós pecamos na questão da divulgação como apareceu a questão da lei lá no Ministério Publico e o Ministério
da Saúde comentou que nós não divulgamos não usamos os meios de comunicação de divulgação das reuniões do Conselho
e a questão da gestão do nosso dinheiro; eles falam que nós temos a prerrogativa de fazer a cotação de trabalhar e ver quais
as prioridades, contratar um jornal divulgar as datas das nossas reuniões ou ter um blog ou site para fazer a divulgação. O
conselheiro Marcelo Maravieski fala que reforça a importância do Conselho no aspecto da Programação Anual de Saúde e do
Relatório de Gestão, porque quando cheguei a Ponta Grossa em 2010 e fui contratado como gerente de projetos e caiu um monte
de coisa na minha cabeça na época o principal era o Relatório de Gestão e não tinha como fazer o Relatório de Gestão se não
tinha a Programação Anual de Saúde e cobrei de todo mundo lá dentro aquilo e depois veio pra cá deu aquela confusão toda
e foi conseguido aprovar e acha que toda esta pressa que fazemos como conselheiro  buscando e cobrando isso e agora não
podemos aceitar um Relatório de Gestão que não tenha a Programação Anual de Saúde então foi tudo um progresso que fizemos
e acha que tem que dar parabéns para o Conselho para tudo que foi discutido isso foi uma bafafá e chegar aqui hoje e existir
hoje uma pessoa responsável por isso porque antes não existia isso e hoje tem a Srª Alexandra e acha que isto é um progresso
para a Saúde de Ponta Grossa graças a todas as discussões e cobranças que foram feitas pelos conselheiros; hoje a Secretaria
Municipal de Saúde graças a cobrança daqueles conselheiros do Ministério Publico; por mais que tenhamos sido coniventes com
a aprovação dos dois Relatórios de Gestão e se a gente tenha culpa nisso mais houve progresso e é isso que tem levar daqui
pra frente outro progresso é com certeza a Secretaria de Saúde esta ciente de que o próximo Relatório de Gestão não será nem
averiguado se; agora já temos uma Programação Anula de Saúde; isso já considero um progresso garças ao empenho de todos
que tiveram aqui e discutir estas questões para que se tenha um controle social atuante neste Município. Informes dos
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Conselheiros: A vice presidente fala do curso nem falo que foi curso falo que foi treinamento do Ministério Publico algumas
questões legais e como conselheiro do controle social foi muito produtivo. O Sergio Doszanet fala que solicita a Mesa de
negociação solicita para a plenária do CMS uma pauta para a reunião ordinária do Conselho para a apresentação da minuta do
Plano de Cargos Carreira e Salários. A vice presidente fala para que seja enviado o oficio solicitando a pauta. O conselheiro Marcelo
Maravieski fala que como diretor da Associação Comercial, Industrial e empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) da atual gestão
estamos juntos trabalhando na questão da oncologia pediátrica em Ponta Grossa, já foi feito um levantamento da demanda que
tem na região toda apesar da dificuldade de conseguir os dados de muitos Municípios teve que ir atrás às próprias referencias,
enfim existe uma normativa do Ministério da Saúde que se implante a oncologia pediátrica e a nossa atinge todas até ultrapassa
e tem um parecer da próprio Ministério da Saúde favorável e dependendo só da criação do serviço para que o Ministério da Saúde
homologue e toque a coisa pra frente por isso vim pegar aqui as c cópias das duas ultimas Conferencias de Saúde para anexar
no processo e o parecer e a opinião da comunidade pelo Conselho Municipal de Saúde enfim todos os laços estão sendo
amarrados no sentido de que se consiga convencer o pessoal da Santa Casa para que crie esta referencia em Oncologia
Pediátrica; muito breve vamos marcar uma reunião e chamar o Conselho Municipal de Saúde, Promotoria Pública, Santa Casa,
Prefeitura e todos os órgãos relacionados para que a gente consiga uma posição final e se a Santa Casa não se posicionar a
favor vamos ter que trabalha em outra questão que é criar essa oncologia pediátrica, todos os requisitos necessários inclusive o
orçamento do que é necessário para se criar esta oncologia pediátrica, e o Conselho Municipal de Saúde tem que estar junto
com a gente em prol destas crianças que até este momento temos um relatório com setenta e cinco crianças fazendo tratamento,
e precisamos do apoio do CMS. A vice presidente Juliana de Jesus Maciel fala da 5ª Plenária Estadual de Conselhos de saúde
do Estado do Paraná que será realizado no dia 23 de junho de 2012, no Centro de Convenções de Curitiba, do segmento do
usuário vai os conselheiros Sergio Ferreira Doszanet e Paulo Saincler Heusi e do trabalhador Eliane de Freitas; não houve
manifestação por parte do Gestor e Prestador.  O conselheiro Carlos Coradassi fala que os vereadores estão questionando que
os CAS não deveriam funcionar às quatorze horas e o CMS não teria capacidade a respeito disso e queria deixar o meu protesto
com relação aos vereadores que nunca apareceram em uma Conferencia Municipal de Saúde nunca apareceram em uma reunião
do Conselho e nós sempre estivemos de portas abertas, acha que se eles querem uma informação que eles venham até nós.
A vice presidente encerra a reunião às 19h49min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e doze,
às dezoito horas e trinta minutos, 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 décima primeira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando
presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes,
conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Apresentação das Comissões. 4. Ordem
do Dia. 4.1. Apreciação e votação da Prestação de contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2011. 4.2. Apresentação da
explanação do Projeto para a contratação de mais um servidor de aplicação, o qual será destinado verba excedente do PAB. 4.3.
Apresentação do Fluxograma de Atendimento à vítima de Violência Sexual. 5. Informe dos Conselheiros. 1. Leitura e aprovação
da Ata. Aprovada a 10ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos ofícios. Pelo presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão e
pelo 2ª secretario Paulo Heusi. 3. Apresentação das Comissões. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que segurou
esta documentação por mais de quarenta e cinco dias é aquela mesma documentação que foi devolvida sem analise alguma e
deu toda aquela confusão; retomamos com a documentação aqui esperamos por quarenta e cinco dias para que as comissões
sentassem e debatessem trata-se de verba parte do recurso que vai ser utilizado na saúde do ano passado e percebemos que
para alguns temas enche de conselheiros era a oportunidade que a comissão teve de olhar para ver se batia tudo conforme a
resolução nº 014/2011/CMS, porque quando foi devolvido dizendo que não atendia a resolução nº 14/2011/CMS era a oportunidade
de sair daqui com o relatório a onde não atendia o que estava errado documentar isso, fazer o cruzamento com o Plano Anual
de Saúde e Relatório de Gestão do ano passado, quando vamos analisar um Plano Anual de Saúde tem que lembrar que logo
depois temos que estar vendo o Plano de Gestão e orçamento; não adianta nada juntar quarenta conselheiros dentro da sala
discutir todo o Plano Anual de Saúde mexer negociar, conversar se depois na hora de fazer o acompanhamento deste Plano
minimamente às pessoas que compõem esta comissão não comparecer para fazer a analise desses dados depois, hoje
necessariamente vamos ter que aprovar ou reprovar porque acaba o prazo com relação ao Tribunal de Contas não tem mais
tempo de olhar isso aí; o presidente fala que a comissão tem informe do parecer da farmácia o conselheiro Luiz Antonio Delgobo
fala que é uma explanação do que a comissão levantou e apontar algumas coisas e o que foi sugerido pela comissão: diz que
a reunião da comissão de contratualização de projetos e contratos foi no dia 25 de maio de 2012 as dezoito hora para discutir
os valores do superávit da farmácia no valor de um milhão trezentos e nove mil reais é o valor do superávit; temos o valor de
trezentos e vinte e três mil reais(R$ 323.000,00)para reforma do prédio do IBAMA e aquisição de mobiliários para a farmácia.
Questionamento da Comissão: solicitado o termo de cessão entre o governo Federal (IBAMA) e o Município; apresentado o extrato
do termo de cessão nº 02/2012 em diário oficial, com vigência de 5 anos sendo de 06/01/2012 a 06/01/2017, podendo ser
prorrogado; solicitado a SMS através do secretário o compromisso de solicitar ao prefeito (Sr. Pedro Wosgrau Filho) a prorrogação
do prazo para 10 anos, conforme processo nº 1570277/2012. Pontos favoráveis para a reforma do imóvel. Aquisição de 84
computadores e impressoras para 42 unidades de saúde do Município. Questionamento da comissão: quantos computadores
foram comprados em 2010 e 2011 e com que verba e a onde foram instalados. Informaram que em junho de 2010 foram
adquiridos 85 computadores sendo 40 para as unidades básicas com verba do PAB (programa de atenção básica) e 45 para
hospitais com verba do SIL (serviço de internação hospitalar) e em abril de 2011 foram adquiridos 50 computadores sendo para
o Centro Municipal da Mulher (CMM) e para o Centro Municipal de Especialidades (CME) e prédio do administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde sendo comprados com varias verbas (IPTU, ISS e Verba Livre). Pontos favoráveis á aquisição dos computadores:
os computadores serão primeiramente instalados nas farmácias das 42 unidades de saúde, serão realocados os computadores
existentes dentro da unidade de saúde e substituídos os inservíveis, atender a lei sobre a digitação da receita médica, já existe
ata de registro de preços a vencer em 11/08/2012, onde constam os equipamentos solicitados. Construção de abrigos de
resíduos em 22 unidades de saúde, valor a ser destinado é de cento e trinta e três mil reais (R$ 133.000,00). Questionamento;
porque estas unidades de saúde não têm abrigo de resíduos; informaram que na época não havia a exigência por parte da
Vigilância Sanitária, sendo que atualmente é necessário ter o destino dos resíduos infectantes, lixo químico, lixo comum e reciclável
a fim de atender as resoluções do Conama e ANVISA. Aquisição de materiais de expediente e toners para as unidades de saúde.
Realização de treinamentos de informática básica para os funcionários. Aquisição de medicamentos e matérias médico-hospitalares
para Hospital Municipal e Hospital da Criança, valor de quatrocentos e cinqüenta mil reais (R$ 450.000,00). Questionamento da
comissão: qual a justificativa para repassar este valor para a média e alta complexidade. Devido a compre do Tubo (ampola) para
aparelho Tomográfico CT 0580 – Brillance CT 6 Slice, valor (R$ 273.406,08) foi utilizado recurso 1303, varias receitas vinculadas,
este valor seria como reserva técnica para a SMS, sendo que já foi utilizada para a compra da Ampola,aumento considerável com
gastos com matérias médicos e medicamentos para cirurgias e procedimentos ambulatorial após o contrato com a FAUEPG, de
setembro de 2011 até esta data. Despesas com material médico hospitalar e medicamentos para hospital Municipal e da Criança
2011 e 2012. Quantidade de procedimentos ambulatoriais. Aquisição de geladeira com dispositivo de segurança contra queda
de energia valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00) Questionamento da Comissão: qual é a necessidade? Informaram que a
geladeira é para a Central de Abastecimento Farmacêutico sendo para armazenamento de medicamentos termossensíveis alguns
produtos, que não podem ficar sem controle de temperatura e que está geladeira possui dispositivo que impede a queda de
energia da geladeira. O conselheiro Carlos Eduardo Coradassi fala que acha que não cabe dentro da diretriz o próprio Ministério
da Saúde gastar dinheiro da atenção primaria na atenção hospitalar é uma diretriz do próprio Ministério; não é porque ela autoriza
que nós precisamos concordar aqui nós somos conselheiros, cidadãos do Município e vamos ter que pensar se queremos uma
atenção primaria fortalecida ou uma atenção hospitalar, aí vai dar a votação de cada conselheiro. O presidente fala que no final
do mês passado junto com o Dr. Edson Alves (secretario de saúde) fomos a Curitiba e conversamos com a Secretaria de Saúde
do Estado e tem um convenio agora com o Estado que vai repassar mais duzentos e cinqüenta mil reais para os Hospitais (Municipal
e da Criança) até dezembro, além do recurso que já vem do Estado. Diz que como vocês vão entrar na puta da próxima reunião
do dia três de julho, proponho que a comissão de farmácia que já esta fazendo trabalho junto com a atenção básica porque vocês
estão vendo que é muita informação vocês tem mais quinze dias para fazer uma rodada de negociação para ver se fecha e tentar
construir este consenso porque se não for por consenso é que nem o Carlos Coradassi falou é na base do voto, porque quando
passa pela comissão consegue analisar melhor. 4.1. Apreciação e votação da Prestação de contas referente ao 4º trimestre
do exercício de 2011. O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que foi feita a apresentação e foi visto algumas irregularidades
e o Conselho acabou não recebendo a documentação e depois tiveram que requerer a documentação novamente da secretaria
e que a comissão fizesse analise e balanço de conformidade ou inconformidade com relação ao orçamento. O conselheiro Carlos
Coradassi fala que não estava atendendo a resolução nº 014/2012/CMS, diz que não é irregularidade da prestação.  O
presidente fala que esteve olhando o relatório e que continua não atendendo a resolução nº 014/2012/CMS continua faltando
duas assinaturas. O Sr Bruno fala que tinha conversado anteriormente que iriam fazer algumas alterações na resolução ia ser
entrado em consenso com o Conselho que nós iríamos fazer algumas alterações. O conselheiro Carlos Coradassi fala que não
foi feita a alteração na resolução não podemos aprovar se não esta constando as assinaturas conforme a resolução eu nem
estava sabendo deste detalhe porque vocês tinham que ter solicitado a alteração da resolução para a plenária vota e apreciar
a alteração da resolução para daí os documentos atenderem a situação aqui, se na resolução diz que tem que ter as quatro
assinaturas e nós temos duas assinaturas infelizmente não atende a resolução. O presidente Jefferson Leandro Palhão fala que
quando aconteceu estava em Curitiba no Conselho Estadual de saúde, diz que a dinâmica de trabalho é outra dimensão, no
Conselho Estadual o Ministério Publico acompanha assim como o Ministério da Saúde também e tive sorte de estar numa pauta
com o Ministério da Saúde e Ministério Público e perguntado pra saber o que dava para fazer recebi a orientação de procurar
a SMS novamente e receber a documentação, por isso que trouxe todo este debate pra dentro do Conselho, com relação em
mexer na resolução independente da solicitação da Secretaria ou não, vamos ter que mexer na resolução não necessariamente
nesta parte da assinatura, a resolução foi criada anterior a lei nº 141 esta lei muda uma serie de coisas entre elas a prestação
aquele prestação que a SMS tem que fazer para câmara que é os meses correto aí temos que pensar como nós queremos antes
de vencer o prazo e de ir para câmara; esta seria uma das coisas; com relação ao relatório o Conselho pode reprovar o relatório
e especificar porque (estou reprovando porque não atende um dispositivo da resolução nº 014/2011/CMC onde prevê duas
assinaturas), ou  pode fazer, foi achado erro  com relação às verbas, o recurso aplicado não coincide se tudo coincidiu podemos
fazer uma aprovação pra ver a especificação; nada foi achado em conformidade com relação as verbas apresentadas, porém
faltou assinaturas conforme resolução nº 014/2011/CMS. O conselheiro Carlos Coradassi fala que se nós passarmos por cima de
uma resolução do Conselho que está publicada, não entende mais nada; porque daí o que nós estamos fazendo aqui, atende
a demanda mais atende não a resolução; então não teria feito a resolução; então revoga a resolução, se a resolução é valida
e os documentos foram constados com esta resolução valida nós temos que seguir o que a nossa resolução, não é deliberativo,
não tem poder de lei; tem infelizmente estamos amarrados por esta questão. O Sr. Bruno Fala que na época o presidente bem
sabe que na época a resolução não estava nem assinada nem publicada na época fizemos a apresentação da prestação de
contas que apresentamos a documentação, teria que ser debatida dentro de alguns pontos dentro da própria SMS e o antigo
gestor não tinha assinado, prometeram na época assinar e publicar para ter validade para daí fazer o debate destas questões
entende que seja uma questão de forma que a resolução é absoluta e que toda a documentação foi apresentada e todos os
documentos que foram solicitados estão constando aqui para que todos pudessem visualizar se as verbas foram utilizadas
corretamente; peço pelo bom senso de toda esta visualização porque fizemos toda a prestação de contas ela esta apresentada,
fizemos a nossa parte em relação a isso e quanto às outras questões realmente iríamos discutir, ainda não conseguimos discutir;
sabemos que tínhamos conversado em relação a isso, quando saiu à resolução nos prontificamos a publicar e assinar com o novo
gestor que nós nem tivemos conhecimento das formalidades que a resolução tinha, peço e endento que as questões são
importantes pela questão de mérito e conteúdo e o objetivo é mais relevante dentro do que apresentado pelo próprio Município.
O conselheiro Carlos Coradassi fala que a questão do mérito é muito importante mais a questão de normas é lei, infelizmente no
meu ver a norma são para ser cumprida, quando não quer cumprir normas se discute e modifica pode ser através de lei ou de
resoluções, não entende porque o contador e o controlador de finanças não podem assinar a documentação então eles não
têm habilidade de dar o aval para quem fez a prestação de contas, se eles não têm, pra nós temos é uma questão de maior
validação de entender se todo mundo concorda; dá a entender que lês não concordam com a prestação de contas ou não

conhecem a prestação de contas do Município e por obrigação legal eles teriam que conhecer a resolução foi feita para que
realmente eles tivessem conhecimento. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que a conversa que teve com a
promotoria que eles assinando ou não eles são responsáveis iguais quem assinou ou não porque você pode assinar mais se você
não for o responsável legal pra aquele instrumento não é você que vai ser indiciado, se você não assinar mais você é o responsável
pelo instrumento você responde igualmente. A conselheira Cássia fala que se eles não querem assinar porque eles acham que
tem alguma coisa que não esta de acordo; nós que não temos este conhecimento técnico. O presidente Jefferson Leandro Gomes
Palhão fala que se o Dr. Edson Alves (secretario de saúde) convencer com eles para a assinem este relatório, aí já saímos daqui
com uma reunião extraordinária para o dia 26 de junho para votação referente a Prestação de Contas do 4º trimestre de 2011.
O presidente fala que fica acordado que vamos fazer o documento para a SMS que o conselho apreciou os documentos está
em desconformidade com a resolução nº 014/2011/CMS; e pergunta se os conselheiros concordam que seja marcada a reunião
extraordinária para o dia 26 de junho; aprovado por unanimidade. 4.2. Apresentação da explanação do Projeto para a
contratação de mais um servidor de aplicação, o qual será destinado verba excedente do PAB (processo 1430041/
2012).  A senhorita Fábia fala que projeto de ação foi colocado e aprovado em conferencia e se falou em colocar o sistema de
informação pesada potente que atendesse todas as unidades de saúde e que conseguisse atender todas as unidades de saúde
desde lá até hoje venho tentando adequar a situação para a realidade da SMS e todos sabem que a informática de 2009 e 2010
já fez uma explanação dentro Conselho como viemos com uma ferramenta que não foi colhida pela nossa gestão e ela foi
implantada e tinha certa raiz tentamos fazer uma modificação desta ferramenta que é utilizada hoje dentro das unidades de saúde
que é o tasy que funciona muito bem dentro dos hospitais, mas tem certa dificuldade para funcionar dentro das unidades de saúde
porque não é projetada para unidade de saúde, vim tentando avaliar para tentar acertar esta questão, mas por ser final de gestão
por ter pouco tempo enfim de varias e novas ordens e novas legislações que tivemos que apresentar se adaptar muito rapidamente
e não consegui tirar de dentro das unidades de saúde e tivemos que adaptar e hoje chegamos a um degrau tão grande que
não estamos mais conseguindo trabalhar com as unidades de saúde porque no final de 2010 inicio de 2011 Ministério da Saúde
colocou o PPA individualizado dentro da atenção Básica; determinados procedimentos que são determinados dentro das unidades
de saúde hoje não só as unidades de saúde mas o CME, CMM são individualizados o que é isso atividades que a cada
procedimento você tem que passar para o Ministério da Saúde (data de nascimento, nome da mãe, telefone, RG, CPF o cartão
SUS e varias outras informações) o que o Ministério da Saúde coloca ou se preenche a mão ou se cria o sistema informatizado
em abril de 2012 era pra ter ser passados todos os procedimentos que estão hoje dentro da unidade de saúde passar no Boletim
de Produção Individualizado; o Município de São Paulo não tinha estrutura para atender nós tínhamos a estrutura porque se
adaptou o sistema que usamos hoje pra ser colocado na unidade de saúde é 100% não quem trabalha na unidade de saúde
sabe que o tasy é uma situação bem complicada, mas perto do que era quando entrei, conseguimos fazer algumas modificações,
só que nesta entrada de mais unidades de saúde, acabei derrubando o sistema; (diz que é igual a internet que todo mundo
acessa todo mundo entra,  mas o da prefeitura é uma rede separada é toda segura por isso que tem equipamento contratado
em Curitiba porque você tem lá segurança de acesso, segurança de equipamento, segurança de dados; o que significa pra
alguém entrar dentro da maquina lá em Curitiba e roubar algum dados de vocês é quase impossível; pra liberação de rastreabilidade
da SMS para ser colocado dentro do pronto Socorro para se identificar o paciente ou o lote de medicamento que horas tomou
e horário tivemos que mostra este tipo de atividade para a Vigilância Sanitária não sono Estado como a Federal porque a
estabilidade tem que ter além das conferencias dos dados tem que ter a isonomia de não expor o (nome do usuário) pra qualquer
um, garantir que os dados estão guardados lá e tem todos as certidões que esta empresa guarda os dados está lá (vai garantir
a segurança dos dados) só que isso tudo tem um preço e pra ocupar estes equipamentos lá utilizamos a rede da OI e tem três
equipamentos locados lá são divididos: 1 para o Top saúde, 1 para o laboratório, CME e CMM e o outro para o hospital; as unidades
de saúde começaram a usar no mesmo tempo  e caiu o sistema e o sistema não está agüentando mais. Diz que a prefeitura está
em uma condição precária de recursos e nesse meio tempo do começo de ano pra cá tivemos um superávit real é um dinheiro a
mais que vem o que aconteceu o ministério da Saúde ele aumentou a renda percapita do PPA que antes é de vinte reais agora
passou para vinte e três reais neste meio tempo de março até junho vai arrecadar mais cinqüenta mil reais além do que ele
arrecadava fora o restante que vai receber a mais por mês então só nas unidades de saúde que estão sendo prejudicada, (todo
este processo que é o sistema tentar acessar o sistema em horário de pico) com o fluxo que esta vindo do PPA do PAB, conversei
com o seu João da gerencia do SUS controle e avaliação e colocou que este dinheiro pode ser utilizado pra comprar este
equipamento e hoje que paga este contrato nosso é o dinheiro da SH 1303 é o dinheiro que vem para o hospital, INSS, IPTU
de todos os recursos do Município, quem paga hoje as contas inclusive das unidades é o hospital com dinheiro que é meio a meio
porque é o hospital esta sendo privilegiado então ele esta pagando a conta mas para a unidade ser privilegiada também é bom
que eu tenha o recurso da unidade de saúde e este dinheiro que veio do Ministério da Saúde que aumentou a tabela é cinqüenta
mil que vamos poder gastar para as unidades básicas, fiz uma proposta de locação eles fizeram uma proposta de quatro mil reais
o valor total é de quatro mil e doze reais; hoje vim pedir pra vocês que vocês aprovem este valor para utilizar este recurso do PAB
para poder fazer a contratação deste servidor porque hoje não é um investimento é uma necessidade. O presidente Jefferson
Leandro Gomes Palhão coloca em votação o Projeto para a contratação de mais um servidor de aplicação; aprovado por
unanimidade. 4.3. Apresentação do Fluxograma de Atendimento à vítima de Violência Sexual. O presidente Jefferson
Leandro Gomes Palhão fala que conforme oficio (da Secretaria Municipal de Saúde) SMS/332/210jas, informando da impossibilidade
da Srª Alexandra Louise Lopes de apresentar o Fluxograma de Atendimento a vitima de Violência Sexual. 5. Informe dos
Conselheiros.  O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que no dia 30 de maio de 2012 foi convidado a participar
de uma reunião junto com os vereadores para tratar dos novos horários dos CAS (Centro de Atendimento a Saúde), diz que foi
na reunião e que os vereadores questionaram sobre a mudança de horário dos CAS, e da reunião saiu um novo oficio onde os
vereadores solicitam para fazerem parte na deliberação do Conselho Municipal de Saúde no sentido de que haja o adiantamento
por seis meses na mudança de horário para funcionamento dos CAS.  Fala que gostaria de comunicar a gerencia de farmácia
que vamos precisar chamar vocês por causa da reunião daquela onde teve a aprovação dos noventa computadores porque a
aprovação foi em um projeto apresentado pelo Dr. Marcelo Maravieski que vinha de outro fundo que não era do PAB fixo e agora
temos que fazer o resgate da onde de onde saiu a verba e se veio a verba deste projeto no dia 03 de agosto de 2010 nós
aprovamos a compra destes computadores vindo de um projeto e vinha de uma outra conta; inclusive baixei a portaria previ até
uma conta separada e hoje chega a noticia que a verba veio do PAB. A senhorita Fábia fala que este projeto não saiu do papel,
diz que pelo que sabe este dinheiro não veio do Ministério da Saúde. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que
tem que chamar para fazer a prestação de contas disso porque a principio se vocês lembram a verba vinha de outro projeto. O
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão encerra a reunião as 2036hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA  DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FICHA CADASTRAL:   ENTORPECENTES - A1 PSICOTRÓPICOS  - A3
FARMÁCIA R. S. MARGRAF, MARGRAF & ALMEIDA LTDA
NOME FANTASIA  FARMACIA HIPERFARMA CALÇADÃO
CNPJ: 04.655.089/0001-85
Responsável técnico CLAUDIA MENDES DE OLIVEIRA MARGRAF CRF   11149PR
Endereço: R CEL CLAUDIO n.º 06
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PONTA GROSSA - PR
PROTOCOLO N° 2000288/2012 DE 18/07/2012
Está autorizada a  comprar e dispensar os medicamentos da PORTARIA 344/98 RELAÇÃO A1, A3, conforme solicitação

abaixo:
DIMORF 0,1MG   -INJ 02
DIMORF 0,2MG – INJ 02
DIMORF 1MG – INJ 02
DIMORF 10MG – INJ 02
DIMORF 10MG      -   CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS (CRISTALIA)  - 02 CXS ESTIMADAS POR MÊS
DIMORF 10MG – 60ML - 02
DIMORF 30MG   -      CAIXA C OM 50 COMPRIMIDOS (CRISTALIA)  - 02 CXS ESTIMADAS POR MÊS
DIMORF LC  30MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (CRISTALIA) -  02 CXS ESTIMADAS POR MÊS
DIMORF LC  60MG    CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  (CRISTALIA)-  02 CXS ESTIMADAS POR MÊS
DIMORF LC 100MG  CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS (CRISTALIA) -  02 CXS ESTIMADAS POR M?ES
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (NOVARTIS)  - 10 CXS ESTIMADAS POR MÊS
RITALINA 10 MG   -   CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS  (NOVARTIS) - 2 CXS ESTIMADAS POR MÊS
RITALINA LA 20MG  CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS  (NOVARTIS) - 2 CXS ESTIMADAS POR MÊS
RITALINA LA  30MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (NOVARTIS)  - 2 CXS ESTIMADAS POR MÊS
RITALINA LA 40MG  CAIXA COM 30 C0MPRIMIDOS  (NOVARTIS)  - 02 CXS ESTIMADAS POR MÊS
Ponta Grossa, 23 de julho de 2012.

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA  DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FICHA CADASTRAL

Nome: MARGRAF, MARGRAF & ALMEIDA LTDA
PROFISSIONAL OU INSTITUIÇÃO

Nome do Resp. Técnico.: CLÁUDIA MENDES DE OLIVEIRA MARGRAF
Endereço: R.  CEL CLAUDIO N º 6
Bairro: CENTRO Cidade:   PONTA GROSSA
Inscrição no Conselho Regional de: FARMÁCIA Nº  11.149
U.F.:  PARANÁ
Cadastro na Vigilância Sanitária    Nº   08/2012
Observação:
Conforme art. 124 da Instrução Normativa da Portaria n° 06/99, que regulamenta a Portaria SVS/MS n° 344/98, fica a

FARMACIA HIPERFARMA CALÇADÃO  autorizada a comprar e dispensar as substâncias a seguir:
(ROACUTAN 10MG. CAIXA  C/30 COMPS.)(ROCHE) 05 UNIDADES/ mês
(ROACUTAN 20MG, CAIXA  C/30 COMPS,)(ROCHE) 05 UNIDADES/ mês
ISOTRETINOINA GENÉRICO  10MG-, CAIXA C/ 30 COMPS) 10 UNIDADES/mês
ISOTRETINOINA-GENÉRICO 20MG CAIXA C/30 COMPS) 10 UNIDADES/mês
De uso sistêmico a base de sal da lista C/2 (Retinóides)  Ficando ciente que a mesma caso substitua o
Responsável Técnico ou tiver qualquer irregularidade no balancete relacionado a Psicotrópicos, perde a
autorização. A aquisição dos medicamentos devem ser somente de Distribuidoras de medicamentos, propriamente,  conforme

Port. 802/98.
Protocolo sob n° 2000288/2012 de 18/07/2012
Ponta Grossa, 23 de  Julho de  2012

JOSELITO PINHEIRO DA COSTA JUNIOR
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012

OBJETO: Revisão com troca de peças em veículo oficial (Hyundai HR 2.5 Intercooler – ARR 9927) da Autarquia Municipal
de Transito e Transporte.

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: IBRAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
DESCRIÇÃO DO OBJETO: 01 jogo de pastilha de freio dianteiro.
VALOR TOTAL: R$ 421,64 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).
PAGAMENTO: 15 dias após realização dos serviços.
PRAZO DE ENTREGA: 05 dias após recebimento da nota de empenho.
FUNDAMENTO: Art. 24, Inciso XVII da Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1510185/2012 PARECER nº 099/2012
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
* 23.05.1545101943.012000 3.3.90.30. e 3.3.90.39 Fonte: 1001 e 1509
Ponta Grossa, 23 de julho de 2012.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÕNICO N°025/2012

ABERTURA: 08/08/2011                 HORÁRIO: 13:00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO/JARDINAGEM/HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$9.832,50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.04.267820.1474015000 – Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
3.3.90.30 – Material de consumo
4.4.90.52 – Equip.  Material Permanente   Fonte 1001 e 1021
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto á Autarquia Municipal de Transito

e transportes, sito a rua Dr. Colares, 750, no horário das 12:00 as 18:00 horas, fone/fax (42) 3901-4012, ou pelo site
WWW.pontagrossa.pr.gov.br, opção licitação AMTT.

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

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE EDITAL – PREGÃO ELETRÕNICO N°026/2012

ABERTURA: 07/08/2012                 HORÁRIO: 13:00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E

TRANSPORTE.
VALOR TOTAL: R$2.550,95
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
23.04.154.5100884014000 – Manutenção das Atividades do DETRA
23.04.267820.1474015000 – Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário
3.3.90.30 – Material de consumo    Fonte 1001 e 1021
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto á Autarquia Municipal de Transito

e transportes, sito a rua Dr. Colares, 750, no horário das 12:00 as 18:00 horas, fone/fax (42) 3901-4012, ou pelo site
WWW.pontagrossa.pr.gov.br, opção licitação AMTT.

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

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2012

O Presidente da AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa, autarquia municipal transformada pela Lei
Municipal 10.829 de 19 de dezembro de 2011, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 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, com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, HOMOLOGA todos os atos praticados
pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório do Pregão Presencial – SRP nº 22/2012, do
tipo menor preço global por item, cujo objeto é o Registro de Preços para fornecimento dos materiais elétricos – reatores –
homologados pela COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica, conforme especificações e quantitativo constante no
termo de referência (anexo III) do edital de licitação.

Vencedora dos itens 06, 07 e 14: ALIGRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP, CNPJ nº 04.629.472/0001-69;
Vencedora dos itens 03, 10, 11, 12 e 13: BELLO & MACHADO LTDA. EPP, CNPJ nº 04.109.543/0001-00;
Vencedora dos itens 01, 02, 09, 16, 17 e 18: ARMANDO LUCCA/IPELUX IND. E COM. - ME, CNPJ nº 10.428.739/0001-52;
Vencedora dos itens 08 e 15: PCSAN – MATERIAIS ELÉTRICOS – ME, CNPJ nº 12.795.418/0001-11;
Vencedora dos itens 04 e 05: COMERCIAL CRONUS LTDA – EPP, CNPJ nº 11.975.632/0001-97.
Valor total (somatória dos itens): R$ 248.318,15 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e quinze centavos)
À Comissão de Licitação para convocação das empresas vencedoras do certame para contratação e assinatura da ata de

registro de preços.
Ponta Grossa, 23 de julho de 2012.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº01

Referência: Concorrência nº 03/2012 – Execução de serviços de Esgoto Sanitário.
A Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, torna público que considerando a justificativa contida na solicitação

de aditivo de prazo efetuada pela contratada MG Serviços de Terraplanagem Ltda, o prazo disposto na Cláusula Quinta do
contrato originário prorrogar-se-á por mais 60(sessenta) dias, iniciando a partir de 09 de julho de 2012.

Ponta Grossa, em 06 de julho de 2012.
HERIVELTO BENJAMIM

Diretor Presidente
PROLAR
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