
EDIÇÃO Nº 1.622 / ANO VII / 06 PÁGINAS 

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2015

L E I S

L   E   INº12.282, de 27/08/2015
Declara de utilidade pública o CON-
SELHO DA COMUNIDADE DA CO-
MARCA DE PONTA GROSSA, com 
sede nesta cidade.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, 
decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 26 de agosto de 2015, a partir 
do Projeto de Lei nº 204/2015, de autoria do Vereador Pietro Arnaud, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º -  Fica declarada de utilidade pública municipal o CONSELHO DA CO-

MUNIDADE DA COMARCA DE PONTA GROSSA, inscrita na CNPJ 
nº 06.956.993/0001 - 56, com sede nesta cidade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de agosto de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

OSÍRES GERALDO KAPP
Procurador Geral do Município

em exercício

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   10. 5 3 1, de 18/09/2015
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolado nº 
2610118/2015, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 21 de setembro de 2015, MARCO AURELIO 
PAREDES CZERWONKA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Especial de Relações Políticas, da Secretaria Municipal de Governo.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   1 0. 5 3 4,   de   18/09/2015

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 
9383/2014, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2600317/2015,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 21 de setembro de 2015, RICARDO ALE-
XANDRE PELOZE, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Siste-
mas de Informação e Produção de Artes Gráficas, da Secretaria Municipal de 
Abastecimento.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   10.535,  de  18/09/2015

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-
lado nº 2180348/2015,

R E S O L V E

 ALTERAR o Decreto 10435/2015, da seguinte forma: onde consta  
“...EXONERAR, a partir de 31 de julho de 2015, DANILO HIDEO MIYABUKU-
RO KAMEDA...”   leia-se “... EXONERAR, a partir de 31 de agosto de 
2015, DANILO HIDEO MIYABUKURO KAMEDA...”
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   10.536,  de  18/09/2015

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-
lado nº 2180348/2015,

R E S O L V E
 ALTERAR o Decreto 10436/2015, da seguinte forma: onde cons-
ta  “...a partir de 1º agosto de 2015, a transferência do seguinte cargo de 
provimento em comissão..”   leia-se “...a partir de 1º setembro de 2015, a 
transferência do seguinte cargo de provimento em comissão...”
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   10.537,  de  18/09/2015

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protoco-
lado nº 2180348/2015,

R E S O L V E
 ALTERAR o Decreto 10437/2015, da seguinte forma: onde consta  
“...NOMEAR, a partir de 1º de agosto de 2015, DANILO HIDEO MIYABUKU-
RO KAMEDA..”   leia-se “...NOMEAR, a partir de 1º de setembro de 2015, 
DANILO HIDEO MIYABUKURO KAMEDA...”
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  10.538, de 18/09/2015

Altera Cargos de Provimento em 
Comissão, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, 
inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, consi-
derando, ainda, a redação do anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da 
Lei n. 11.282/2013, e de acordo com o protocolado nº 2600245/2015,

D E C R E T A
Art. 1º. Ficam promovidas, a partir de 1º de setembro de 2015, alterações 

dos seguintes cargos de provimento em comissão: 
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013, com redação do Decreto 
N°  10017 /2015.

Nova denominação conferida por 
este Decreto.

Qnt Denominação Ní-
vel Qnt Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, 
vinculado a Secretaria Mu-
nicipal de Abastecimento.

CC 
14 01

Diretor de Operacional, 
vinculado à Agência Regu-
ladora de Águas e Sanea-
mento Básico do Município 
de Ponta Grossa.

CC 
14

Denominação dada pela Lei n. 
11.282/2013.

Nova denominação conferida por 
este Decreto.

Qnt Denominação Ní-
vel Qnt Denominação Nível

01

Diretor Operacional, vincu-
lado à Agência Reguladora 
de Águas e Saneamento 
Básico do Município de 
Ponta Grossa.

CC 
16 01

Assessor de Gabinete, vin-
culado a Secretaria Munici-
pal de Indústria Comércio e 
Qualificação Profissional.

CC 
16

Denominação dada pela Lei n. 
11.282/2013.

Nova denominação conferida por 
este Decreto.

Qnt Denominação Ní-
vel Qnt Denominação Nível

01

Assessor de Gabinete, vin-
culado a Secretaria Munici-
pal de Indústria Comércio e 
Qualificação Profissional.

CC 
10 01

Assessor de Gabinete, vin-
culado a Secretaria Munici-
pal de Abastecimento.

CC 
10

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   10.539,  de  18/09/2015     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 
10538/2015,  e tendo em vista o contido no protocolado nº 2600245/2015,

R E S O L V E

 NOMEAR, a partir de 1º de setembro de 2015, MIGUEL FRANCIS-
CO GONÇALVES, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor de Ga-
binete, CC 16, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.
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MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   10.541,  de  18/09/2015     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº  
10017/2014, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2610368/2015,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 21 de Setembro de 2015, FERNANDA TAIS 
DA SILVA NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, CC 14, da Secretaria Municipal de Abastecimento.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro de 
2015.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 3. 4 4 2,  de 18/09/2015
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto 
10.240/2015, e tendo em vista o contido no protocolado 2590105/2015

R E S O L V E
 PRORROGAR o prazo para a conclusão da Sindicância instaurada 
através da Portaria 13.276/2015, publicada no Diário Oficial em 11/08/2015. 
O relatório final deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do Município 
até o dia 11/10/2015, improrrogável
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de setembro 
de 2015

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N˚ 264/2015

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO 
PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, informa aos interessa-
dos em participar do Pregão Presencial n˚ 264/15, a sua SUSPENSÃO, para 
análise da impugnação feita pela empresa Mab Confecção Eireli-ME, através 
do protocolo 2590071/15 de 16/09/2015. Comunicamos que será informada, 
em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido pregão 
através de publicação em Diário Oficial do Município, Jornal Industria e Co-
mércio, Diário dos Campos ou Jornal da Manhã.
Maiores informações, poderão ser obtidos junto ao Departamento de 
Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de 
Taunay. 950, no horário das 13:00 h às 18:00 h, ou ainda pelo fone(042) 
3220 1349

Ponta Grossa, 18 de Setembro de 2015.
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Secretária Municipal de Saúde

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 634/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 138.127,35 (cento e trinta e oito mil cento e vinte sete reais e 
trinta e cinco centavos).
PRAZO: 12(doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 635/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
INTEGRADA DO PARANÁ COOPAFI CENTRAL
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 106.297,90 (cento e seis mil duzentos e noventa e sete reais e 
noventa centavos)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 636/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
NOVO ITACOLOMI - COFAI
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
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MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 365.735,49 (trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e trinta 
e cinco reais e quarenta e nove centavos)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 637/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA ECOLOGICA FAMILIAR 
CONCHAS VELHAS
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 176.443,65 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e 
três reais e sessenta e cinco centavos).
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 638/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA CETRAL GAÚCHA LTDA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 156.180,00 (cento e cinquenta e seis mil cento e oitenta reais)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 639/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA AVANTE LTDA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 81.984,00 (oitenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 640/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR CONSTRUIN-
DO CAMINHO PARA UM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁ-
VEL – COOPERTERRA – SOCIEDADE COOPERATIVA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 23.561,80 (vinte três mil quinhentos e sessenta e um reais e 
oitenta centavos)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 641/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COOPERATIVA CAMPONESA DE PRODUÇÃO AGROE-
COLÓGICA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA-
MILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
VALOR: R$ 78.022,00 (setenta e oito mil e vinte dois reais)
PRAZO: 12(doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Chamada Pública n.º 08/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 672/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AVS MONTAGEM E LOCAÇÃO DE STANDS LTDA
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 673/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMOFAIR PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 55.980,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 674/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MEGAPROD LTDA – ME
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 675/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EI-
RELE - ME
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 676/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JPR LOCADORA LTDA – ME
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 677/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PGP ESTRUTURAS PARA EVENTOS EM GERAL – EIRE-
LI – ME
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 121.600,00 (cento e vinte um mil e seiscentos reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015

_____________________________________________________________
CONTRATO Nº 678/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JH EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA ME
OBJETO: Realização do III CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE PONTA 
GROSSA, COM O TEMA: A PAIXÃO DE LER A PALAVRA E O MUNDO.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
PRAZO: 03/09/2015 a 17/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 236/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 680/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BARBUR PLAZA HOTEL LTDA
OBJETO: Prestação de serviço para hospedagem e fornecimento de refei-
ções, para realização do IX Seminário de Educação Inclusiva, do Programa 
Educação inclusiva: direito a diversidade.
VALOR: R$ 101.412,00 (cento e um mil quatrocentos e doze reais)
PRAZO: 08/09/2015 a 12/09/2015
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 225/2015.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 668/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TRATORMAQ MECÂNICA DE TRATORES LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com 
aplicação de mão de obra qualificada nas máquinas que compõe a frota da 
SMOSP.
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 124/2015.
_____________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 351/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COPYLINK EQUIPAMENTOS PRA ESCRITÓRIO LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica incluída na cláusula Quarta do instrumento ori-
ginário, a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato 
correrão à conta da dotação orçamentária n°1205.0824300456010/339039 
Código Reduzido nº 6754.”
_____________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2015
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de exe-
cução, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 
(noventa) dias, de 31/08/2015 a 280/11/2015. Convalidando-se a data de 
31/08/2015. E o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 29/11/2015 
a 26/02/2016.
_____________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N° 485/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABO-
RATÓRIOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) 
meses, de 21/07/2015 a 21/07/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 
(doze) meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira 
do instrumento originário, em R$ 8.510,16 (oito mil quinhentos e dez reais e 
dezesseis centavos).
_____________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ÉTICA ENGENHARIA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica 
acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento 
originário, em R$ 20.496,00 (vinte mil quatrocentos e noventa e seis reais).
_____________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 546/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de exe-
cução, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 
(cento e vinte) dias, de 05/08/2015 a 03/12/2015. Convalidando-se a data 
de 05/08/2015. E o prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 
03/11/2015 a 02/03/2016.
_____________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 194/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 (noven-
ta) dias, de 03/07/2015 a 01/10/2015, convalidando a data de 03/07/2015. E 
o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 01/10/2015 a 30/12/2015.
_____________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 1087/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento 
e vinte) dias, de 13/07/2015 a 10/11/2015. E o prazo de vigência, em mais 
120 (cento e vinte) dias, de 11/10/2015 a 08/02/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da execução de serviços extras, fica 
acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento ori-
ginário, em R$ 10.556,18 (dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e 
dezoito centavos).
_____________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 282/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de exe-
cução, aludido na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 90 
(noventa) dias, de 07/07/2015 a 05/10/2015. Convalidando-se a data de 
07/07/2015. E o prazo de vigência, em mais 90 (noventa) dias, de 15/10/2015 
a 13/01/2016.
_____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS – REGISTRO DE PREÇOS
Resultado e ata do pregão 057/2015 – Aquisição, através do sistema de 
registro de preços e cal virgem moída, para ser utilizado pela Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, referente ao item 04, após desclassificação da em-
presa detentora do mesmo.
Ata: 356
Pregão:  331/2014Proc.:  540/2014
Data do Pregão: 28/08/14
Validade da ATA:   21 de setembro de 2015 até 07 de novembro de 2015

Cód. Nome do Fornecedor Telefone

10304 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA (43) 3024-4600

E-mail comercialpaulus@hotmail.com 
CNPJ/CPF 17.665.337/0001-10

Item Qtd Und Descrição / MARCA Valor Unit.

4 4.205,00 L
Álcool 96% para uso doméstico, de primeira qualidade, 
embalagem plástica resistente e fabricada com material 
virgem com capacidade para 1000 ml. / EVEREST

4,0000

Valor total desta ata: R$ 16.820,00 (dezesseis mil, oitocentos e vinte 
reais)
OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
• O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo Depar-

tamento de Compras;
• A marca confere com o descrito na ATA;
• Os materiais deverão ser entregues no local indicado na Ordem de For-

necimento;
• Deverá, obrigatoriamente, no ato da entrega, estar acompanhado de De-

claração de Responsabilidade, anexo II da Minuta de ATA;
• Imprescindível encaminhar a Ata de Registro de Preços, assinada, para o 

Departamento de Compras do Município de Ponta Grossa-PR, no ende-
reço, Av. Visconde de Taunay, nº 950, Ronda, CEP: 84051-900, para que 
se possam efetuar os respectivos pagamentos.

PREGOEIRA: ELIANE 

R E C U R S O S 
H U M A N O S
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente 
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do processo protocolado 
sob nº 2370128/2015,

CONVOCA
as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 
001/2014 para o emprego público de Assistente de Educação Infantil, a 
comparecerem no dia 28/09/2015 (Vinte e oito de setembro de 2015), às 
9h30min (Nove horas e trinta minutos), na Sala nº 13 da Secretaria Municipal 
de Educação, sita à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro da 
Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.
Nome Emprego Class.
Elaine de Freitas Ramos Assistente de Educação Infantil 92
Carla Caroline Martins Assistente de Educação Infantil 93
Isabela Aparecida Lopes 
Ferreira Assistente de Educação Infantil 94

Patrícia Luciane Machado 
Siqueira Assistente de Educação Infantil 95

 O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistên-
cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação 
no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 
de setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

_____________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Prazo Determinado

 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente 
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do contido no processo 
protocolado sob nº 2300335/2015,

CONVOCA
 as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo nº 
003/2014 para o emprego público de Professor de Educação Infantil – Prazo 
Determinado, a comparecerem no dia 28/09/2015 (Vinte e oito de setem-
bro de 2015), às 9h30min (Nove horas e trinta minutos), na Sala nº 13 da 
Secretaria Municipal de Educação, sita à Avenida Visconde de Taunay, 950 
– 1º subsolo, bairro da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de 
Ensino.
Nome Emprego Class

Raquel Martins dos Santos Professor de Educação Infantil – 
Prazo Determinado 27

Izabel Cristina de Souza Professor de Educação Infantil – 
Prazo Determinado 28

Luciane Bonfim Mendes Professor de Educação Infantil – 
Prazo Determinado 29

Marcela Manfron Professor de Educação Infantil – 
Prazo Determinado 30

 O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistên-
cia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação 
no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de 
setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

_____________________________________________________________
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SERVENTE ESCOLAR
   
 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista necessidade de suprir vagas existen-
tes na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do contido no processo 
protocolado sob nº 2370123/2015,

CONVOCA

 as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público 
nº 001/2013 para o emprego público de Servente Escolar, a comparecerem 
no dia 28/09/2015 (Vinte e oito de setembro de 2015), às 9h30min (Nove 
horas e trinta minutos), na Sala nº 13 da Secretaria Municipal de Educação, 
sita à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro da Ronda, para 
escolha de vaga na Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego Class.
Roselaine Valeria Skudlarek Servente Escolar 335º
Celia Cristina Ferreira Chacarski Servente Escolar 336º
Solange Rodrigues da Silva Servente Escolar 337º
Aracy Voitkoski Munhoz Servente Escolar 338º
Eva Josiane da silva Servente Escolar 339º
Marisa Marisa Valões Svianteck Servente Escolar 48 º Afrodescendente

 O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistência 
da vaga, perdendo a candidata os direitos adquiridos em virtude de sua apro-
vação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de 
setembro de 2015.

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Servente Escolar – Prazo Determinado

 O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existen-
te na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do processo protocolado 
sob nº 2590202/2015,

C O N V O C A
 as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo 
nº 002/2015 para o emprego de Servente Escolar – Prazo Determinado, a 
comparecerem no dia 28/09/2015 (Vinte e oito de setembro de 2015), às 
9h30min (Nove horas e trinta minutos), na Sala nº 13 da Secretaria Municipal 
de Educação, situada à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo, bairro 
da Ronda, para escolha de vagas da Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego Class.
Eliane Rosa Nespoli Servente Escolar 14
Rubia Ramos de Oliveira Servente Escolar 15
Claudia Novelim Servente Escolar 16
Soeli Aparecida Ferreira Servente Escolar 17

 O não comparecimento no prazo estipulado caracterizará desistên-
cia, perdendo o candidato os direitos adquiridos em razão de aprovação no 
referido Concurso Público.
l Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 17 de se-
tembro de 2015

ENDRIGO FABIANO RIBEIRO
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A
EDITAL 032/2015

6º CONCURSO MUNICIPAL DE HISTÓRIAS DE VIDA
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais 
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e com a 
finalidade de estimular o registro de histórias dos atores sociais e a produ-
ção literária local, institui o edital que regulamenta o Concurso Municipal de 
Histórias de Vida – 2015. 
1 – DOS OBJETIVOS

   1.1 -  O Concurso Municipal de Histórias de Vida está em consonância 
com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:

1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 - Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, roman-

ce, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-juvenil, por 
exemplo).

1.1.4 - Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento do 
campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 

18 anos.
2.2 -  A obra deverá ser produzida em língua portuguesa (conforme orienta-

ções deste edital).
2.3 -  Cada interessado poderá enviar uma (1) obra inédita, na categoria 

História de Vida de atores sociais no município de Ponta Grossa.
2.4 -  Entende-se por inédita a obra não premiada em concursos anteriores 

e não publicada em livros, no todo ou em parte, até a data do encerra-
mento das inscrições deste concurso.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 de 
outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação Mu-
nicipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, no 
endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 
onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.1 -  As obras inscritas deverão obedecer aos seguintes critérios: forma-

to A4, margens 3cm (esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); 
constando o título no início de cada lauda; todas as folhas contadas e 
numeradas no canto superior direito; fonte Times New Roman, corpo 
12, justificado, espaçamento 1,5.

4.2 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

4.3 -  A obra deverá possuir entre 12 a 25 laudas de texto, sem contar ane-
xos (imagens ou documentos, com as respectivas autorias e fontes de 
consulta e produção).

4.4 - O texto deve obedecer às regras deste edital, bem como estar em 
conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 
este concurso.

4.5 -  A impressão da coletânea será realizada em preto e branco, sendo de 
vital importância levar em consideração essa característica na escolha 
das imagens. 

4.6 -  O uso de imagens não deve superar ao equivalente a dez por cento do 
tamanho total do texto. Por exemplo, um ensaio de 15 páginas deve 
considerar que as imagens podem ocupar ao equivalente a uma pági-
na e meia.

4.7 -  A qualidade de definição da imagem é de responsabilidade do autor.
4.8 -  As imagens, quando existirem, devem ser enviadas como parte dos 

anexos do ensaio.

5 – TEMAS, MÉTODOS E REDAÇÃO
5.1 -  TEMAS E PERSONAGENS: a título de ilustração, tendo por base o 

município de Ponta Grossa, seguem alguns exemplos de atores e te-
mas que podem interessar ao universo de abrangência do presente 
concurso: Articuladores, gestores culturais ou artistas (dos variados 
setores), pensadores, mestres ou detentores de saberes populares, 
líderes de manifestações ou movimentos de religiosidade popular, lide-
rança comunitária, científica ou intelectual, dentre outras variadas for-
mas de intervenção social protagonizada por pessoas que dedicaram 
parte de sua vida ao convívio social no município de Ponta Grossa.

5.2 - NOTA: não é pressuposto que o ator social retratado seja nascido em 
Ponta Grossa, mas interessa, para efeito deste edital, que o mesmo 

registre alguma forma de contribuição à vida social e/ou comunitária no 
município, em algum momento da respectiva história de vida.

5.3 -  DOCUMENTAÇÃO: entre os possíveis modos de documentação, há 
os registros estatísticos, os registros institucionais escritos, os docu-
mentos pessoais e produtos da comunicação de massa. Basicamente, 
ela se expressará via textos (uso de bibliografia, transcrição de entre-
vistas, transcrições; textos descritivos são recomendados para com-
plementar a documentação) ou por elementos gráficos (fotografias, 
ilustrações, caricaturas, correspondências, tabelas, gráficos percen-
tuais, registros iconográficos, códigos linguísticos, fac-símiles de jornal 
e afins), desde que pertinentes ao perfil ou história de vida do ator 
retratado.

5.4 -  REDAÇÃO: o texto deve ser generalista, isto é, que seja acessível 
a públicos não-especializados ao tema. A qualidade da obra também 
está na clareza expositiva e no bom uso dos recursos de estilo, sem 
excluir previamente setores de público pelo hermetismo estrutural do 
texto.

5.5 -  REVISÃO CRITERIOSA: A responsabilidade pelo material elaborado é 
do próprio autor e a respectiva revisão é um dos elementos considera-
dos na avaliação.

5.6 -  TRABALHOS ACADÊMICOS: são bem-vindos, no entanto, a obra 
deve ter a pretensão de atingir o maior número de estratos sociais e 
culturais sem abrir mão da qualidade textual, pede-se que a linguagem 
acadêmica seja devidamente adaptada (ou “traduzida”) para a lingua-
gem e compreensão de um público generalista.

5.7 - METODOLOGIA: não há nenhuma restrição quanto aos métodos e 
à metodologia aplicados, a começar pelos meios técnicos de inves-
tigação – pesquisa experimental, observacional ou monográfica. 
Entrevistas, aplicação de questionário, consultas e levantamentos 
bibliográficos são algumas das opções de coleta de dados que po-
dem ser utilizados pelos autores. Serão considerados, para efeito de 
avaliação pela comissão julgadora, trabalhos que retratem a trajetória, 
experiência, contribuição ou modo de agir de uma personagem ou ator 
social que se destaque em comunidade/grupo social no município de 
Ponta Grossa. A escolha ou orientação metodológica depende, neste 
caso, da forma mais apropriada para captar e retratar a personagem 
escolhida para o trabalho.

4 – DA AVALIAÇÃO
4.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

4.2 -  A Comissão Avaliadora considerará, para fins de avaliação dos traba-
lhos inscritos, os seguintes critérios:

 a) o trabalho não pode ser autobiográfico (relato ou auto-memória);
 b) a escolha do ator retratado, considerando o recorte ou ângulo de 

abordagem;
 c) identificação de fontes de pesquisa (evitando imprecisões narrati-

vas);
 d) respeito às normas da linguagem em sintonia com o Novo Acordo 

Ortográfico e as orientações da ABNT;
 e) precisão narrativa na abordagem do tema/objeto, considerando lógi-

ca, clareza e coerência textual;
 f) Título do trabalho (síntese da ideia central, com até uma linha ou 70 

caracteres).
  
5 – DO RESULTADO
5.1 - O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

6 – DA PREMIAÇÃO
6.1 - As três melhores obras, escolhidas pela comissão julgadora, recebe-

rão o prêmio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada uma.
5.2 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
5.3 -  A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

7 – DA PUBLICAÇÃO
7.1 -  As obras premiadas serão publicadas em coletânea, com tiragem míni-

ma de 500 exemplares, que reunirá, além dos vencedores deste edital, 
os premiados no Concurso Municipal de Ensaios Históricos, editada 
pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo a cada um dos autores 
premiados uma cota de 30 (trinta) exemplares, a título de direitos auto-
rais.

7.2 -  Os exemplares restantes serão distribuídos gratuitamente em bibliote-
cas, escolas, instituições e para críticos literários. 

7.3 -  A edição com as obras premiadas poderá também ser publicada em 
versão digital e disponibilizada para leitura e download via internet.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

8.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

8.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

8.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

8.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

8.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

8.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
_____________________________________________________________

EDITAL 033/2015
7º CONCURSO MUNICIPAL DE ENSAIOS HISTÓRICOS

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais 
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e com a 
finalidade de estimular as manifestações culturais e a produção literária local 
e a preservação da memória da cidade, institui o edital que regulamenta o 
Concurso Municipal de Ensaios Históricos - 2015.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 -  O Concurso Municipal de Ensaios Históricos está em consonância 

com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 -  Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, ro-

mance, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-ju-
venil, por exemplo).

1.1.4 -  Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento 
do campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar pessoas residentes em Ponta Grossa, maiores de 

18 anos.
2.2 -  O trabalho inscrito deverá tratar de relacionado a fatos históricos do 

município, principalmente à sua memória cultural e artística. 
2.3 -  O texto deverá ser produzido em língua portuguesa (conforme orienta-

ções deste edital).
2.4 -  Os trabalhos enviados deverão apresentar cópias de documentos, 

outros suportes informativos que comprovem a veracidade dos fatos 
relatados, assim como de referências bibliográficas.

2.5 -  Os interessados poderão enviar uma obra inédita, na categoria EN-
SAIOS, que poderá ter mais de um autor.

2.6 -  Entende-se por inédita a obra nunca premiada em concursos ante-
riores e não publicada em livros, no todo ou em parte, até a data do 
encerramento das inscrições deste concurso.

2.7 -  Trabalhos defendidos em bancas universitárias e que, por orientação 
de suas instituições, estão com o conteúdo disponível na internet po-
derão participar, desde que não se confronte com o item 2.7.

2.8 - A iniciativa deste edital, mais que publicar o conteúdo, é premiar e 
atestar os trabalhos selecionados como obras de referência. Isto é, 
o ensaio deve reunir características comuns a trabalhos de qualidade: 
consistência de raciocínios, evidência de fatos, originalidade no tema 
e nas abordagens, clareza na estruturação da obra, rigor na escolha 
e no tratamento das fontes, redação precisa, qualidade vocabular e 
estilo autoral.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 de 
outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação Mu-
nicipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, no 
endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 
onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.1 -  As obras inscritas deverão obedecer aos seguintes critérios: forma-

to A4, margens 3cm (esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); 
constando o título no início de cada lauda; todas as folhas contadas e 
numeradas no canto superior direito; fonte Times New Roman, corpo 
12, justificado, espaçamento 1,5.

4.2 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

4.3 -  A obra deverá possuir entre 12 a 25 laudas de texto, sem contar ane-
xos (imagens ou documentos, com as respectivas autorias e fontes de 
consulta e produção).

4.4 - O texto deve obedecer às regras deste edital, bem como estar em 
conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 
este concurso.

4.5 -  A impressão da coletânea será realizada em preto e branco, sendo de 
vital importância levar em consideração essa característica na escolha 
das imagens. 

4.6 -  O uso de imagens não deve superar ao equivalente a dez por cento do 
tamanho total do texto. Por exemplo, um ensaio de 15 páginas deve 
considerar que as imagens podem ocupar ao equivalente a uma pági-
na e meia.

4.7 -  A qualidade de definição da imagem é de responsabilidade do autor.
4.8 -  As imagens, quando existirem, devem ser enviadas como parte dos 

anexos do ensaio.

5 – TEMAS, MÉTODOS E REDAÇÃO
5.1 -  DOCUMENTAÇÃO: entre os possíveis modos de documentação, há 

os registros estatísticos, os registros institucionais escritos, os docu-
mentos pessoais e produtos da comunicação de massa. Basicamente, 
ela se expressará via textos (uso de bibliografia, transcrição de entre-
vistas, transcrição de canções e poesias etc; textos descritivos são re-
comendados para complementar a documentação) ou por elementos 
gráficos (fotografias, ilustrações, caricaturas, correspondências, tabe-
las, gráficos percentuais, registros iconográficos, códigos lingüísticos, 
fac-símiles de jornal, partituras, croquis, receitas etc). 

5.2 -  REDAÇÃO: os autores devem escrever um ensaio generalista, isto é, 
que seja acessível a públicos não-especializados ao tema que escre-
ve. A qualidade da obra também está na clareza expositiva e no bom 
uso dos recursos de estilo, sem excluir previamente setores de público 
pelo hermetismo estrutural do texto.

5.3 -  REVISÃO CRITERIOSA: a responsabilidade pelo material elaborado é 
do próprio autor e a respectiva revisão é um dos elementos considera-
dos na avaliação.

5.4 -  CASO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS: são bem-vindos, no entan-
to, o ensaio deve ter a pretensão de atingir o maior número de estratos 
sociais e culturais sem abrir mão da qualidade textual, pede-se que 
a linguagem acadêmica seja devidamente adaptada (ou “traduzida”) 
para a linguagem e compreensão de um público generalista.

5.5 - METODOLOGIA: não há nenhuma restrição quanto à metodologia 
aplicada, a começar pelos meios técnicos de investigação – pesquisa 
experimental, observacional, comparativa, estatística ou monográfica. 
Serão considerados trabalhos de natureza exploratória, descritiva ou 
explicativa, em modelo clássico ou em pesquisa-participante, os es-
tudos de campo, os estudos de caso, as pesquisas quantitativas ou 
qualitativas, os trabalhos com aplicação de questionário, entrevista, 
formulários ou similares. Esse quesito depende dos objetivos, da com-
petência e do repertório do autor.

4 – DA AVALIAÇÃO
4.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

4.2 -  A Comissão Avaliadora considerará, para fins de avaliação dos traba-
lhos inscritos, os seguintes critérios:

 a) o trabalho não pode ser autobiográfico (relato ou auto-memória);
 b) a escolha do ator retratado, considerando o recorte ou ângulo de 

abordagem;
 c) identificação de fontes de pesquisa (evitando imprecisões narrati-

vas);
 d) respeito às normas da linguagem em sintonia com o Novo Acordo 

Ortográfico e as orientações da ABNT;
 e) precisão narrativa na abordagem do tema/objeto, considerando lógi-
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ca, clareza e coerência textual;
 f) Título do trabalho (síntese da ideia central, com até uma linha ou 70 

caracteres).
  
5 – DO RESULTADO
5.1 -  O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

6 – DA PREMIAÇÃO
6.1 -  As três melhores obras, escolhidas pela comissão julgadora, recebe-

rão o prêmio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada uma.
5.2 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
5.3 -  A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

7 – DA PUBLICAÇÃO
7.1 - As obras premiadas serão publicadas em coletânea, com tiragem mí-

nima de 500 exemplares, que reunirá, além dos vencedores deste edi-
tal, os premiados no Concurso Municipal de Histórias de Vida, editada 
pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo a cada um dos autores 
premiados uma cota de 30 (trinta) exemplares, a título de direitos auto-
rais.

7.2 -  Os exemplares restantes serão distribuídos gratuitamente em bibliote-
cas, escolas, instituições e para críticos literários. 

7.3 -  A edição com as obras premiadas poderá também ser publicada em 
versão digital e disponibilizada para leitura e download via internet.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

8.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

8.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

8.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

8.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

8.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

8.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
_____________________________________________________________

EDITAL 034/2015
7º CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA

INFANTOJUVENIL
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e do 
Conselho Municipal de Política Cultural, com a finalidade de estimular a pro-
dução literária local, e o intercâmbio com escritores brasileiros, institui o edital 
que regulamenta o Concurso Nacional de Literatura Infantojuvenil – 2015.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 - O Concurso Nacional de Literatura Infantojuvenil está em consonância 

com os seguintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, ro-

mance, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-ju-
venil, por exemplo).

1.1.4 - Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento 
do campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar escritores maiores de 18 anos.
2.2 -  O tema é livre e deverá ser produzido em língua portuguesa.
2.3 -  Cada interessado poderá enviar até 1 (uma) história inédita para cada 

categoria. Entende-se por inédita a história infanto-juvenil nunca pre-
miada em concursos anteriores e não publicada em livro até a data do 
encerramento das inscrições deste concurso.

2.4 -  O candidato residente em Ponta Grossa poderá inscrever-se nos con-
cursos Nacional e Local devendo, para isso, enviar trabalhos diferen-
tes para cada concurso.

2.5 -  Os interessados poderão concorrer em três categorias, a saber:
 • CATEGORIA 1 (para leitores iniciantes de 05 a 07 anos) com textos 

sobre LENDAS FANTÁSTICAS cujos assuntos e personagens girem 
em torno do universo imaginário, nas seguintes características:
a) Os textos deverão ter em torno de 04 (quatro) laudas;
b) A estrutura narrativa deverá ser simples (começo, meio e fim);
c) A linguagem deverá ser acessível e de fácil compreensão, com fra-

ses curtas e claras;
d) A obra, uma vez publicada, terá mais ilustrações e menos textos.

 • CATEGORIA 2 (para leitores em processo de 08 a 10 anos) com tex-
tos sobre LENDAS LÚDICAS cujos assuntos e personagens girem em 
torno de brincadeiras e situações, apresentado de forma a estimular o 
envolvimento do leitor, nas características:
a) Os textos deverão ter em torno de 06 (seis) laudas;
b) A estrutura narrativa deverá contemplar temas sobre aventuras;

 • CATEGORIA 3 (para leitores fluentes e críticos de 11 a 13 anos) 
com textos sobre LENDAS DE EFEITO cujos assuntos e personagens 
girem em torno de situações de confronto e dificuldades, exercitando 
a participação do leitor na compreensão da mitologia e da simbologia, 
nas seguintes características:
a) Os textos deverão ter em torno de 10 (dez) laudas;
b) A estrutura narrativa deverá ser mais elaborada, criando expectativa 

sobre as personagens e o enredo.
6.1 -  Os concorrentes NÃO deverão enviar ilustração(ões) da(s) história(s). 

As obras vencedoras serão ilustradas por artistas selecionados em 
concurso que, em conjunto com os autores, definirão detalhes visuais 
de cada obra.

6.2 -  Se o interessado desejar concorrer nas três categorias deverá inscre-
ver os trabalhos separadamente, mas apenas um trabalho de cada 
autor poderá ser premiado.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 de 
outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação Mu-
nicipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, no 
endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 

poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.
 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 

onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.2 -  As histórias inscritas deverão obedecer aos seguintes critérios: forma-

to A4, margens 3 cm (esquerda e superior) e 2 cm (direita e inferior); 
todas as folhas contadas e numeradas no canto superior direito; fonte 
Times New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.

4.3 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

4.4 -  O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em 
conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

4.5 -  O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 
este concurso.

4 – DA AVALIAÇÃO
4.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

  
5 – DO RESULTADO
5.1 -  O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

6 – DA PREMIAÇÃO
6.1 -  Cada categoria terá 02 (dois) prêmios no valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) cada um.
6.2 - Um dos prêmios de cada categoria será conferido para escritores natos 

ou residentes na cidade de Ponta Grossa
6.3 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
6.4 -  A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

7 – DA PUBLICAÇÃO
7.1 -  As histórias premiadas serão publicadas apenas em formato digital e 

disponibilizadas para leitura via internet.

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
8.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
8.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

8.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

8.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

8.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

8.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

8.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

8.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
_____________________________________________________________

EDITAL 035/2015
10º CONCURSO NACIONAL DE CONTOS

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais 
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, e com a 
finalidade de estimular a produção literária local e o intercâmbio com escri-
tores brasileiros, institui o edital que regulamenta o 9º Concurso Nacional 
de Contos - 2015.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 -  O 9º Concurso Nacional de Contos está em consonância com os se-

guintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 -  Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, ro-

mance, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-ju-
venil, por exemplo).

1.1.4 -  Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento 
do campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar escritores, maiores de 18 anos.
2.2 -  O tema será livre e deverá ser produzido em língua portuguesa.
2.3 -  Cada interessado poderá enviar até 3 (três) contos inéditos (entende-

-se por inédito o conto nunca premiado em concursos anteriores e não 
publicado em livros até a data do encerramento das inscrições deste 
concurso).

2.5 -  O candidato residente em Ponta Grossa poderá inscrever-se nos 
concursos Nacional e Local devendo, para isso, apresentar trabalhos 
diferentes para cada concurso.

2.6 -  Os vencedores da edição 2014, no concurso LOCAL, só poderão par-
ticipar da edição 2015 no concurso NACIONAL.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 de 
outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação Mu-
nicipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, no 
endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 
onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.1 -  As obras deverão obedecer aos seguintes critérios: formato A4, mar-

gens 3cm (esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); todas as 
folhas contadas e numeradas no canto superior direito; fonte Times 
New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.

4.2 -  Os contos deverão ter no mínimo 1 (uma)  e no máximo 5 (cinco) lau-
das de texto.

4.3 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

4.4 -  O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em 
conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

4.5 -  O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 
este concurso.

5 – DA AVALIAÇÃO
5.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

  
6 – DO RESULTADO
6.1 -  O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

7 – DA PREMIAÇÃO
7.1 -  Serão conferidos 06 (seis) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.
7.2 -  Do conjunto de 06 (seis) prêmios, 03 (três) serão concedidos para es-

critores residentes na cidade de Ponta Grossa.
7.3 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
7.4 -  A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

8 – DA PUBLICAÇÃO
8.1 -  Os trabalhos premiados e as menções honrosas serão publicados em 

antologia, em uma edição especial dos concursos de Contos, Poesias 
e Crônicas de 2015, com 1.500 (mil e quinhentos) exemplares, edita-
da pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos participantes as 
seguintes cotas, a título de direitos autorais desta edição: 30 (trinta) 
unidades para os seis primeiros colocados e 10 (dez) unidades para 
as menções honrosas

8.2 -  O restante dos 1.500 exemplares será distribuído gratuitamente em 
bibliotecas, escolas, instituições e críticos literários.

8.3 -  A antologia dos concursos de Contos, Poesias e Crônicas poderá tam-
bém ser publicada em versão digital e disponibilizada para leitura e 
download via internet.

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
9.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

9.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

9.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

9.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

9.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

9.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

9.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
_____________________________________________________________

EDITAL 036/2015
6º CONCURSO NACIONAL DE CRÔNICAS

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais 
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, e com a 
finalidade de estimular a produção literária local e o intercâmbio com escri-
tores brasileiros, institui o edital que regulamenta o Concurso Nacional de 
Crônicas - 2015.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 -  O Concurso Nacional de Crônicas está em consonância com os se-

guintes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e 

bens culturais.
1.1.3 -  Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, ro-

mance, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-ju-
venil, por exemplo).

1.1.4 -  Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento 
do campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar escritores, maiores de 18 anos.
2.2 -  O tema será livre e deverá ser produzido em língua portuguesa.
2.3 -  Cada interessado poderá enviar até 3 (três) crônicas inéditas (enten-

de-se por inédita o crônica nunca premiada em concursos anteriores 
e não publicado em livros até a data do encerramento das inscrições 
deste concurso).

2.5 -  O candidato residente em Ponta Grossa poderá inscrever-se nos 
concursos Nacional e Local devendo, para isso, apresentar trabalhos 
diferentes para cada concurso.

2.6 -  Os vencedores da edição 2014, no concurso LOCAL, só poderão par-
ticipar da edição 2015 no concurso NACIONAL.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 
de outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação 
Municipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, 
no endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 
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poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.
 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 

onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.1 -  As obras deverão obedecer aos seguintes critérios: formato A4, mar-

gens 3cm (esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); todas as 
folhas contadas e numeradas no canto superior direito; fonte Times 
New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.

4.2 - As crônicas deverão ter no mínimo 1 (uma)  e no máximo 5 (cinco) 
laudas de texto.

4.3 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 
do autor ou seu pseudônimo.

4.4 -  O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em 
conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

4.5 -  O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 
este concurso.

5 – DA AVALIAÇÃO
5.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

  
6 – DO RESULTADO
6.1 -  O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

7 – DA PREMIAÇÃO
7.1 -  Serão conferidos 06 (seis) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.
7.2 -  Do conjunto de 06 (seis) prêmios, 03 (três) serão concedidos para es-

critores residentes na cidade de Ponta Grossa.
7.3 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
7.4 - A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

8 – DA PUBLICAÇÃO
8.1 -  Os trabalhos premiados e as menções honrosas serão publicados em 

antologia, em uma edição especial dos concursos de Contos, Poesias 
e Crônicas de 2015, com 1.500 (mil e quinhentos) exemplares, edita-
da pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos participantes as 
seguintes cotas, a título de direitos autorais desta edição: 30 (trinta) 
unidades para os seis primeiros colocados e 10 (dez) unidades para 
as menções honrosas

8.2 -  O restante dos 1.500 exemplares será distribuído gratuitamente em 
bibliotecas, escolas, instituições e críticos literários.

8.3 -  A antologia dos concursos de Contos, Poesias e Crônicas poderá tam-
bém ser publicada em versão digital e disponibilizada para leitura e 
download via internet.

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
9.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

9.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

9.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

9.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

9.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

9.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

9.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
_____________________________________________________________

EDITAL 037/2015
9º CONCURSO NACIONAL DE POESIAS

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura e 
do Conselho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais 
do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura, e com a 
finalidade de estimular a produção literária local e o intercâmbio com escri-
tores brasileiros, institui o edital que regulamenta o Concurso Nacional de 
Poesias - 2015.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 -  O Concurso Nacional de Poesias está em consonância com os seguin-

tes tópicos das Diretrizes Culturais do Município:
1.1.1 -  Universalização do acesso aos bens e serviços culturais.
1.1.2 - Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento 

e bens culturais.
1.1.3 -  Realizar concursos de literatura (poesia, conto, crônica, ro-

mance, dramaturgia, pesquisa histórica e literatura infanto-ju-
venil, por exemplo).

1.1.4 -  Realizar projetos e programas de incentivo e de fortalecimento 
do campo literário, a fim de garantir sua visibilidade.

2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 -  Poderão participar escritores, maiores de 18 anos.
2.2 -  O tema será livre e deverá ser produzido em língua portuguesa.
2.3 -  Cada interessado poderá enviar até 3 (três) poesias inéditas (enten-

de-se por inédita o poesia nunca premiada em concursos anteriores 
e não publicado em livros até a data do encerramento das inscrições 
deste concurso).

2.5 -  O candidato residente em Ponta Grossa poderá inscrever-se nos 
concursos Nacional e Local devendo, para isso, apresentar trabalhos 
diferentes para cada concurso.

2.6 -  Os vencedores da edição 2014, no concurso LOCAL, só poderão par-
ticipar da edição 2015 no concurso NACIONAL.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 -  As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no site 
www.culturapg.com.br/editais, no período de 21 de setembro à 31 de 
outubro de 2015. Informações poderão ser obtidas na Fundação Mu-

nicipal de Cultura, pelo telefone (42) 3901-1608, ou pessoalmente, no 
endereço Rua dos Operários, nº 150, Olarias, Ponta Grossa – PR.

3.2 -  Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão 
ser anexados os documentos indicados a seguir, digitalizados e no 
formato PDF. Cada arquivo deve estar devidamente identificado e não 
poderá exceder 2mb (megabytes) de tamanho.

 a) Documentos pessoais: Cópia do RG, do CPF, do cartão do banco 
onde possui conta e do comprovante de residência em nome do inscri-
to;

 b) Biografia: breve biografia pessoal, de até 500 caracteres com espa-
ços;

 c) Proposta: conforme critérios estabelecidos pelo edital.
3.3 -  A Prefeitura de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura de 

Ponta Grossa não se responsabilizam por inscrições não efetivadas 
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados.

4 – DA FORMATAÇÃO
4.1 -  As obras deverão obedecer aos seguintes critérios: formato A4, mar-

gens 3cm (esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); todas as 
folhas contadas e numeradas no canto superior direito; fonte Times 
New Roman, corpo 12, justificado, espaçamento 1,5.

4.2 - As poesias deverão ter no máximo 2 (duas) laudas de texto.
4.3 -  Em nenhuma hipótese, o material deverá ser identificado com o nome 

do autor ou seu pseudônimo.
4.4 -  O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em 

conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
4.5 -  O autor é responsável pela revisão gramatical do texto submetido a 

este concurso.

5 – DA AVALIAÇÃO
5.1 -  As obras serão avaliadas por uma comissão, composta por 3 membros 

de reconhecida competência na área, indicada pela Fundação Muni-
cipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural, cuja 
decisão será soberana, à qual não cabem recursos sobre o resultado 
do concurso.

  
6 – DO RESULTADO
6.1 - O resultado será divulgado no site www.culturapg.com.br/editais, bem 

como no Diário Oficial do Município.

7 – DA PREMIAÇÃO
7.1 -  Serão conferidos 06 (seis) prêmios de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.
7.2 -  Do conjunto de 06 (seis) prêmios, 03 (três) serão concedidos para es-

critores residentes na cidade de Ponta Grossa.
7.3 - A Comissão Avaliadora poderá conceder Menções Honrosas, porém, 

sem direito à premiação em dinheiro;
7.4 -  A Comissão Avaliadora poderá deixar de conferir um ou mais prêmios, 

se assim achar conveniente.

8 – DA PUBLICAÇÃO
8.1 -  Os trabalhos premiados e as menções honrosas serão publicados em 

antologia, em uma edição especial dos concursos de Contos, Poesias 
e Crônicas de 2015, com 1.500 (mil e quinhentos) exemplares, edita-
da pela Fundação Municipal de Cultura, cabendo aos participantes as 
seguintes cotas, a título de direitos autorais desta edição: 30 (trinta) 
unidades para os seis primeiros colocados e 10 (dez) unidades para 
as menções honrosas

8.2 -  O restante dos 1.500 exemplares será distribuído gratuitamente em 
bibliotecas, escolas, instituições e críticos literários.

8.3 -  A antologia dos concursos de Contos, Poesias e Crônicas poderá tam-
bém ser publicada em versão digital e disponibilizada para leitura e 
download via internet.

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 -  As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
9.2 -  Não poderão participar do concurso funcionários da Fundação Munici-

pal de Cultura e integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.3 -  A Comissão Avaliadora tem o direito de não premiar nenhuma das 

obras concorrentes, caso as julgue que não possuam qualidade su-
ficiente que justifique a premiação e a publicação. 

9.4 -  É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regu-
larização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre 
a obra inscrita.

9.5 -  Este edital atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 
sobre direitos autorais.

9.6 -  Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 
publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e 
digital.

9.7 -  Os premiados concordam e permitem a divulgação de seus nomes e 
imagens para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 
realizadores.

9.8 -  Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regula-
mento.

9.9 -  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural e pela Fundação Municipal de Cultura.

Ponta Grossa, 18 de setembro de 2015.
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Presidente da Fundação Municipal de Cultura

F U M T U R
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

T U R I S M O
Resultado do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 
6/2015 – Processo nº 8/2015 – para Aquisição de material de prevenção 
de incêndios, na manutenção do Centro de Eventos do Município de 
Ponta Grossa, realizado em 01/09/2015.

Lote Item Fornecedor Qtd Vl. 
Unitário Vl. Total

1 1 W.A.M LICITAÇÕES LTDA 30 475,25 14.257,50
1 2 W.A.M LICITAÇÕES LTDA 10 85,51 855,10
1 3 W.A.M LICITAÇÕES LTDA 10 17,90 179,00
1 4 W.A.M LICITAÇÕES LTDA 6 451,39 2.708,34

Totais por fornecedor:
Fornecedor Valor Total
W.A.M LICITAÇÕES LTDA 17.999,94

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2015.
Pregoeira: Suzana Molina

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2011

CONTRATANTE:  AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TE
CONTRATADA: BASE FORTE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do 

contrato, conforme cláusula quinta do instrumento originário, em 12 (doze) 
meses, com inicio em 21 de setembro de 2015 e findo em 20 de setembro 
de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato, fica acrescido 
ao valor do contrato, com o índice de reajuste calculado em 18% (dezoito 
por cento) o valor de R$  27.227,27 (vinte e sete mil duzentos e vinte e sete 
reais e vinte e sete centavos) mensal, a partir de 20 de setembro de 2015, 
sendo acrescido ao contrato o valor de R$326.727,24 (trezentos e vinte e 
seis mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditivo corre-
rão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
23.04.2678201472.411000 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermuni-
cipal de Ponta Grossa Vereador Oldemar Andrade
3.3.90.39.78.99.00 – Limpeza e conservação demais setores da Adminis-
tração
Red: 5015Fonte: 1021
CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e con-
dições do contrato originário. E, por estarem justas e aditadas, firmam as par-
tes o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-

PORTE

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 21/09/2015                 SESSÃO  ORDINÁRIA

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 250/15 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 1.020.000,00, e dá outras providências.
PARECERES:  CLJR- Pela admissibilidade
 CFOF- Favorável

EM DISCUSSÃO ÚNICA
VETO
DO PODER EXECUTIVO
VETO PARCIAL À LEI Nº 12.246, que dispõe sobre a divulgação diária do 
número de leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva nos Hospitais Pú-
blicos e Privados do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências.
- Veto ao Art. 2º, incisos e Parágrafo único.

PARECER:  CLJR- Pela admissibilidade do Veto Parcial

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
PROJETO DE LEI Nº 372/14 – Denomina de MARIA ANGÉLICA DOS SAN-
TOS a Rua “F1”, do Residencial Campo Belo 1, no Bairro Cará-Cará, nesta 
cidade.

DO VEREADOR ODAIR JORGE - MOCHILA
PROJETO DE LEI Nº 155/15 – Concede Título de Cidadão Benemérito 
de Ponta Grossa ao Senhor MARCOS EDUARDO ROSAS – REPÓRTER 
SASSÁ.
DO VEREADOR MAURÍCIO SILVA
PROJETO DE LEI Nº 178/15 – Promove alterações na Lei nº 11.129, de 
16/10/2012, que dispõe sobre a atividade artesanal nas Feiras de Artesanato 
no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica.

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 188/15 – Concede Título de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Tenente-Coronel MARCOS AMÉRICO VIEIRA PESSÔA.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 198/15 – Altera a Lei nº 7.786, de 25/08/2004, con-
forme especifica.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 200/15 – Altera a Lei nº 6.779, de 14/09/2001. 

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 239/15 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a pro-
mover integralização de capital social da Companhia Pontagrossense de 
Serviços – CPS, no valor de cinco milhões de reais.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR ANTONIO AGUINEL
PROJETO DE LEI Nº 444/14 – Dispõe sobre a área especial de proteção de 
manancial subterrâneo no âmbito do Município de Ponta Grossa.
PARECERES:  CLJR- Pela admissibilidade
 COSPTTMUA  - Favorável
 CAPICTMA  - Contrario à aprovação

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 18 de se-
tembro  de 2.015.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR          Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                     Presidente                                                  1º Secretário
_____________________________________________________________

CONVITE
 Tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 9º, e arts. 48 e 49, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, (LC 101/00) CONVIDAMOS a população 
princesina, e CONVOCAMOS os membros do Poder Executivo (Prefeito Mu-
nicipal e demais membros que entender necessário) e do Poder legislativo 
(Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 29 de setembro de 2015, 
às 14:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, oportunidade em que será demonstrado e avaliado 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, o cumprimento das metas fiscais do 
2º quadrimestre do ano de 2015, apresentação sintética da prestação de 
contas do exercício móvel, discussão e esclarecimentos de assuntos de inte-
resse da comunidade e prestar esclarecimentos necessários à comunidade 
em geral. 

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2015.

Vereador  Sebastião Mainardes Junior
Presidente da Câmara Municipal

Vereador Rogério Mioduski
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.622 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 20156

DIARIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO
EM 18.09.2015

OR-
DEM DATA FUN-

ÇÃO NOME DESTI-
NO 

MOTIVO DA 
VIAGEM QTDE. VALOR

274 18.09.2015 MOTO-
RISTA

GILBERTO 
BOMFATI

CAM-
PINA 

GRAN-
DE DO 
SUL/
PR

O MOTORISTA 
ESTARÁ 

CUMPRINDO 
VIAGEM A 

SERVIÇO DO 
GABINETE DO 

VEREADOR 
DELMAR JOSÉ 

PIMENTEL

01 R$ 48,00

275 18.09.2015 MOTO-
RISTA

CARLITO 
DE SOUZA

SÃO 
JOSÉ 

DOS PI-
NHAIS/

PR

O MOTORISTA 
ESTARÁ 

CUMPRINDO 
VIAGEM A 

SERVIÇO DO 
GABINETE DO 

VEREADOR 
MARCELO 

APARECIDO 
DE BARROS

01 R$ 48,00

276 18.09.2015 MOTO-
RISTA

AIRTON DE 
CAMARGO

CURITI-
BA/PR

O MOTORISTA 
ESTARÁ 

CUMPRINDO 
VIAGEM A 

SERVIÇO DO 
GABINETE DO 

VEREADOR 
EZEQUIEL 
MARCOS 

FERREIRA 
BUENO

01 R$ 48,00

277 18.09.2015 MOTO-
RISTA

DAINLER 
EDUARDO 

H. MAR-
CONDES

CURITI-
BA/PR

O MOTORISTA 
ESTARÁ 

CUMPRINDO 
VIAGEM A 

SERVIÇO DO 
GABINETE DO 

VEREADOR 
MARCELO 

APARECIDO 
DE BARROS

01 R$ 48,00

_____________________________________________________________
EXTRATO DE CONTRATO nº 47/2015

PREGÃO PRESENCIAL nº 25/2015
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada:  W.A.M. LICITACOES LTDA. ME - CNPJ Nº 
20.973.477/0001-60
Objeto:  AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CIRCULADOR DE AR E ASPI-
RADOR DE PÓ E LÍQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital (f. 26/27). 
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação do extrato do 
contrato.
VALOR: ITEM 01: R$1.630,00 (hum mil, seiscentos e trinta reais);
 ITEM 02: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais);
 ITEM 03: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e se-
tenta reais). 
Dotação Orçamentária
01.03.01.031.0001.2003.0 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS 
ATIVIDADES DA DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
4.4.90.52.1.2.00.00 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Data / Assinatura:  18 de setembro de 2015

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

PUBLICIDADE DE CARÁTER 
INFORMATIVO/EDUCATIVO

De acordo com a Lei nº 12.246, de 21/08/2015, que dispõe sobre a divulga-
ção diária do número de leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva nos 
Hospitais Públicos ou Privados do Município de Ponta Grossa, e dá outras 
providências, a Secretária Municipal de Saúde divulga os leitos existentes: 

HOSPITAIS LEITOS 
EXISTENTES

Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 8
Hospital Vicentino 6
Associação Hospitalar Bom Jesus 20
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa 25
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 20
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