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

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   11.083,  de  25/02/2016
Estabelece sentido às Vias Públicas 
que menciona, conforme especifica.

 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 n° 0490105/2016,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica estabelecido, a partir de 26 de fevereiro de 2016,  sentido único 

de tráfego nas seguintes vias:

            I. Rua Balduino Taques, no trecho compreendido entre a Avenida Ani-
ta Garibaldi e a Rua Penteado de Almeida, sentido Bairro-Centro;

           II. Rua Coronel Francisco Ribas, no trecho compreendido entre a Rua 
Cruz e Souza e Rua Padre João Antônio, sentido Centro-Bairro;

          III. Rua Rio Grande do Sul, no trecho compreendido entre a Rua Padre 
João Antônio e a Rua Paulo Frontin, sentido Bairro-Centro.

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

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de fevereiro de 
2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   11.084,  de  25/02/2016

Abre um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 195.701,55.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em 
vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso I da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei Municipal nº 12.424 de 30 de dezem-
bro de 2015, e tendo em vista  o contido no protocolado nº 0260094/2016,

D E C R E T A

Art. 1º.  Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei 
Municipal nº 12.424 de 30 de dezembro de 2015, um crédito adicio-
nal suplementar no valor de R$ 195.701,55 (cento e noventa e cinco 
mil, setecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), assim dis-
criminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200611.301 – Aquisição de Equipamentos e Material Perma-
nente para o Teto Municipal Rede de Saúde Mental
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente 
– Rec. 354 R$ 128.255,88

1030200612.099 – Teto Municipal Rede de Saúde Mental
3390.14.00.0000 – Diárias – P. Civil – Rec. 354 R$ 30.000,00

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – 
Rec. 354 R$ 7.445,67

3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção 
– Rec. 354 R$ 30.000,00

Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de 
conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso 
I da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, Superávit Financeiro na 
Fonte de Recursos 354 no valor de R$ 195.701,55.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 25 de fevereiro de 
2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município
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RESULTADO DO PREGÃO, na forma Eletrônica,

nº 007/2016 
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o 
processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº007/2016 – Pro-
cesso nº 021/2016 – para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Co-
mercialização pelo Programa Mercado da Família
realizado em 17/02/2016
FORNECEDOR: AÇUCAREIRA ENERGY LTDA - CNPJ: 12.662.352/0001-
91
Valor Total do Fornecedor: 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta 
reais).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais).
Item Descrição Marca Unid Quant.  Unit.  Total

1

Açúcar cristal de origem vegetal, 
constituído basicamente por sacarose 
de cana de açúcar, com teor de saca-
rose superior a 99,6%; concentração 
máxima de sais minerais de 0,1%; 
umidade máxima de 0,07%; aspecto 
sólido com cristais bem definidos; 
odor e sabor próprios do produto. 
(4.000 unidades). Embalagem primá-
ria: pacotes plásticos de 2 kg. Em-
balagem secundária: fardo de papel 
ou embalagem plástica. Prazo de va-
lidade mínima de 02 anos após a data 
de fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codifica-
ção: EAN 13 (código de barras).

DOCE-
SUCAR KG 8.000 1,81 14.480,00

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 
84.961.473/0001-45
Valor Total do Fornecedor: 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Açúcar cristal de origem vegetal, 
constituído basicamente por sacaro-
se de cana de açúcar, com teor de 
sacarose superior a 99,6%; concen-
tração máxima de sais minerais de 
0,1%; umidade máxima de 0,07%; 
aspecto sólido com cristais bem 
definidos; odor e sabor próprios 
do produto. Embalagem primária: 
pacotes plásticos de 5 kg. Emba-
lagem secundária: fardo de papel 
ou embalagem plástica. Prazo de 
validade mínima de 02 anos após a 
data de fabricação. Demais parâme-
tros de produção de acordo com a 
legislação vigente para alimentos e 
específica para o produto. Padrão 
de codificação: EAN 13 (código de 
barras).

CER-
TANO KG 30.000 1,80 54.000,00

LOTE 3
Valor Total do Lote: 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total

1

Açúcar refinado de origem vegetal, 
constituído basicamente por sacarose 
de cana de açúcar, com teor de saca-
rose superior a 98,5%; aspecto sólido 
amorfo, cor branca; umidade máxima 
de 0,3%; teor máximo de cinzas de 
0,2% e teor máximo de açúcares redu-
tores de 0,4%; Embalagem primária: 
pacotes plásticos de 5 kg. Embalagem 
secundária: fardos de papel ou em-
balagem plástica. Prazo de validade 
mínima de 01 ano após a data de 
fabricação. Demais parâmetros de 
produção de acordo com a legislação 
vigente para alimentos e específica 
para o produto. Padrão de codificação: 
EAN 13 (código de barras).

CER-
TANO KG 60.000 2,00 120.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 188.480,00
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PREGOEIRO: ROSEMARI FERREIRA 
Ponta Grossa, 25 de fevereiro de 2016.

_____________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 32/2016

 A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PONTA GROSSA no exercício das atribuições que lhe confere a(o) 
Decreto nº 13747 de 27/112015, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 09 de março de 2016, às 10:00  horas no 
endereço, AV VISCONDE DE TAUNAY, 950, Ponta Grossa-PR, a reunião de 
recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especifi-
cado no Edital de Licitação nº 32/2016 na modalidade Pregão Presencial.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço su-
pra ditado.
Objeto da Licitação:
Aquisição e instalação de equipamentos de Parque de diversão Infantil a 
serem instalados no Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas – Ponta 
Grossa.

Ponta Grossa, 25 de fevereiro de 2016.

CIRO MACEDO RIBAS JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento

_____________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Presencial nº 031/2016.
-LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTAS PARA MICROEMPRESAS - ME E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, INCLUSIVE MICROEMPREEN-
DOR INDIVIDUAL – MEI.
-PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME, EPP e MEI SEDIADAS EM 
PONTA GROSSA.
DATA: - 11/03/2016 – 10 horas / Credenciamento de fornecedores: até às 09 
horas do dia 11/03/2016. 
Objeto: Aquisição eventual, através do sistema de registro de preços, 
de tubos de concreto PS-01, para utilização em obras de drenagem a 
serem executadas em vias do município de Ponta Grossa.
Valor máximo: R$ 543.000,00 (quinhentos e quarenta e três mil reais).
Dotações Orçamentárias: 070021745200881154/449030.
O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido às microem-
presas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais 
previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Comple-
mentar 123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014, bem como da 
Lei Municipal 12222/2015.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser 
obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no 
horário das 08 as 11 e das 12 às 17 horas, ou ainda pelo telefone (042) 
3224-1176, ou ainda pelo Site: www.ponta grossa.pr.gov.br. – Pregoeira: 
Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 25 de fevereiro de 2016.
ALESSANDRO LOZZA PEREIRA DE MORAES

Secretário  Municipal de Obras e
Serviços Públicos

_____________________________________________________________
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14 / 2016

Conforme Artigo 24 inciso IV E V, da Lei n. 8.666/93 RATIFICO Dispensa 
de Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARATER EMERGENCIAL 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, conforme disposto no protocolado 
490235/2016.

Contratado:

Fornecedor: TRANSCONFIANCA TRANSPORTE RODO-
VIARIO LTDA – ME/
CNPJ: 82021981/0001-18
Endereço: SETE SALTOS DE CIMA, 0
Bairro: ITAIACOCA   Cidade: Ponta Grossa - 
CEP: 84.110-000

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Lote Item Quantidade Descrição do Item

6 1 1 ROTA 15 - ALAGADOS
6 2 1 ROTA 33 GUARAGI- ROXO ROIZ

Valor:  R$ 124.074,75 ( cento e vinte e quatro mil, setenta e quatro reais 
e setenta e cinco centavos)

Contratado:

Fornecedor: VIACAO APOIO LTDA
CNPJ:02850327/0001-88
Endereço: RUA ESTRADA PRINCIPASL DE TRES 
CORREGOS, 0
Bairro: TRES CORREGOS   Cidade: CAMPO LARGO - 

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Lote Item Quanti-
dade Descrição do Item

1 1 1 ROTA 10 TAQUARI – PORTAL DO NORTE
1 2 1 ROTA12 PINHEIRINHOS
1 3 1 ROTA 39 AGROCERES
3 1 1 ROTA 17 PONTA GROSSA CERRADO GRANDE
3 2 1 ROTA 31 LAVRINHA CERRADO GRANDE
3 3 1 ROTA 30 CARANDÁ CAÇADOR
3 4 1 ROTA 25 CAPÃO DA ONÇA – BOTUQUARA
3 5 1 ROTA 43 COLEGIO IOLANDO TAQUES
4 1 1 ROTA 18 PRUDENTES FERREIRA

4 2 1 ROTA 24 PASSO DO PUPO – BURACO DO 
PADRE

4 3 1 ROTA 19 PONTA GROSSA BISCAIA
5 1 1 ROTA 29 CONCEIÇÃO

5 2 1 ROTA 6 COLONIA MOEMA – GERTURDES 
PLANALTO

5 3 1 ROTA 28 SETE SALTOS CONCEIÇÃO

Valor:  R$ 1.086.583,40 ( hum milhão oitenta e seis mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e quarenta centavos

 Contratado:

Fornecedor: EMILY TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 19460083/0001-20
Endereço: JOAQUIM DOMINGOS TEIXEIRA, 270
Bairro: CENTRO   Cidade: IPIRANGA - 
CEP: 84.450-000

Contratante: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Lote Item Quantidade Descrição do Item

2 1 1 ROTA 11 BOCAINA
2 2 1 ROTA 44 RESIDENCIAL AMERICA
7 1 1 ROTA 40 SANTA TEREZA
7 2 1 ROTA 35 GUARAGI – RINCÃO DA LAGE

Valor:  R$ 266.337,25 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta 
e sete reais e vinte e cinco centavos)

Prazo de Execução : 95 dias letivos
Dotação Orçamentária

PROGRAMATICA  FONTE DESCRIÇÃO

0900212361021521223390330000 103 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO

0900212361021521223390330000 104 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO

0900212361021521223390330000 107 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO

0900212361021521223390330000 124 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO

0900212361021521223390330000 140 PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOÇÃO

Total geral:   1.476.995,40 (hum milhão quatrocentos e setenta e seis 
reais e quarenta centavos)

Ponta Grossa, 24 de fevereiro de 2016
Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
_____________________________________________________________

EXTRATO DE DISPENSA Nº 016/2016.
Objeto e finalidade: Aquisição de carro de bagagem para o Aeroporto 
Sant’Ana.
Contratado CROMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
Valor R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
Prazo 5 dias
Programática 100032678101451210/449052
Item Descrição Unidade Quant Valor Unit. Valor Total

1

Aquisição de car-
ro de bagagem 
para o Aeroporto 
Sant’Ana.

Und 20 315,00 6.300,00

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV e V da Lei 8.666/93
25/02/16 – Paulo Henrique Carbonar – Secretário Municipal de Indústria 
Comércio e Qualificação Profissional.
_____________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO Nº 016/2016
OBJETO: Aquisição de extintores de pó químico ABC para ônibus e veículos 
para a SMOSP.
Licitação Deserta
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico nº 389/15 
Pregão nº 389/2015 – Processo nº 655/2015 – para Aquisição de veículos 
para uso nos setores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Ponta Grossa, realizado em 23/12/2015, nada havendo irregular, HOMOLO-
GO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para 
a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: A3D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 
16.561.822/0001-81
Valor Total do Fornecedor: 109.499,99 (cento e nove mil, quatrocentos e no-
venta e nove reais e noventa e nove centavos).
LOTE 1
Valor Total do Lote: 109.499,99 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Automóvel Zero KM 
anomodelo 2015 e/ou 
2016 (última versão) 
tipo van/minionibus, cuja 
configuração de carro-
ceria, suspensão, itens 
de segurança, motoriza-
ção e as dimensões de 
pneus e rodas conste 
da linha normaç de 
produção da montadora 
e seja comercializada 
normalmente ao público 
consumidor, não se 
admitindo veículos 
que possuam tais 
itens configurados 
especialmente para 
atender o presente 
f o r n e c i m e n t o , 
direção hidráulica, ar 
condicionado com ducto 
e teto alto, combustível 
diesel, mínimo de 05 
marchas à frente e 1 a 
ré, com no mínimo 15 lu-
gares para transporte de 
passageiros, cor sóida 
branca. O veículo deverá 
ser entregue emplacado, 
garantia de fábrica

JUM-
PER UND 1 R$ 

109.499,99
R$ 

109.499,99

FORNECEDOR: CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 06.105.496/0003-06
Valor Total do Fornecedor: 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais).
LOTE 2
Valor Total do Lote: 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit.

Valor 
Total

1

Automóvel zero KM ano 2015, 
05 (cinco) passageiros, mop-
tor mínimo 1.4, potência 
mínima de 97 cavalos, 
biocombustível, 05 
(cinco) portas (02 
laterais dianteira, 02 
laterais traseira e 
01 no porta-malas), 
capacidade do porta ma-
las de no mínimo 260 litros, 
tanque capacidade mínima 
50 litros, rodas aro 14 ou 15, 
espelhos retrovisores com 
comando interno, predis-
posição pra som completa, 
banco traseirocom encosto 
rebatível, limpador com la-
vador e desembaçador vidro 
traseiro, ar condicionado e 
direção hidráulica, cor sólida 
branca. O veículo deverá ser 
entregue emplacado, garantia 
de fábrica

gm/che-
vrolet 
onix lt 

1.4

UND 1 R$ 
44.100,00

R$ 
44.100,00

FORNECEDOR: FANCAR VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 05.677.629/0003-56
Valor Total do Fornecedor: 143.690,00 (cento e quarenta e três mil, seiscen-
tos e noventa reais).
LOTE 3
Valor Total do Lote: 143.690,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e 
noventa reais).
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Automóvel zero Km, 
tipo caminhonete, 
com caçamba, cabine 
dupla para 05 lugares, 
bancos de couro, cor 
branca, transmissão 
automática de 05 ve-
locidades com tração 
4WD (4x4); motoriza-
ção: turbo diesel, 04 
cilindros, 16 válvulas 
no mínimo 2.0 a 3.2 
(180 a 200 cavalos), 
direção hidráulica; tra-
ção : 4WD (4x4), 2H 
tração 4x2 (traseira), 
4H tração 4x4 (tempo 
parcial), 4L tração 4x4 
(tempo parcial e re-
duzida); Suspensção 
: dianteira (indepen-
dentes, braços trian-
gulares duplos, molas 
helicoidais, amorte-
cedores hidráulicos, 
barra estabilizadora; 
traseira (eixo rígido 
com feixe de molas); 
Freios : dianteira (dis-
co ventilado), traseira 
(tambor);  Rodas : liga 
leve, aro 16 mínimo. 
Freios ABS. O veículo 
deverá ser proviso de 
GPS (Global Positio-
ning System). Deverá 
ser entregue emplaca-
do, Garantia de fábrica

FORD/
RAN-
GER

UND 1 R$ 143.690,00 R$ 143.690,00

MARIA CLAUDETE R. WANDERLEY / PREGOEIRA
Item frustrados 04

C O N T R ATO S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 366
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RAÇA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: VALOR:

Item Qtd Un Descrição MARCA Valor Unit.

1 4.350,00 CX
Papel sulfite A 4 branco, alcalino, 
gramatura 75/gr.  Cx com 5000 
folhas.

CHAMEX 124,9800

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 079/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 036/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLAUDIO ANTÔNIO MORAES – ME
OBJETO: Monitoramento em um posto de vigia 24 horas, todos os dias da 
semana, composto por 2 (dois) vigias diurnos e 2 vigias noturnos, na escala 
12x36.
VALOR: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
PRAZO: 29/10/2015 a 29/01/2016.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 08/2016.
_____________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO CONTRATO N°. 474/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: COMERCIAL PAULUS 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, 
ata de registro de preços nº 162, contrato nº474/2015, consoante informa-
ções no parecer jurídico n° 1365/2015 e protocolado n° 0560208/2015.
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 389
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA-ME
OBJETO: VALOR:

Lote Item Qtd Und Descrição Valor Unit.

25 25 150.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparen-
te, atóxica, descartável e estéril , capacidade de 
20 ml, bico central ou lateral tipo slip, liso sem 
rosca, êmbolo com rolha de borracha, gradua-
ção firme e perfeitamente legível, graduadas 
de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. 
Sem agulha.  Sem dispositivo de segurança. 
MARCA: SR 

0,28

27 27 150.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparen-
te, atóxica, descartável e estéril , capacidade de 
10 ml, bico central ou lateral tipo slip, liso sem 
rosca, êmbolo com rolha de borracha, gradua-
ção firme e perfeitamente legível, graduadas 
de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. 
Sem agulha . Com dispositivo de segurança.  
MARCA: SR 

0,38

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 188/2015

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E 

M E I O  A M B I E N T E
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 10 – 002 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade Específica: 002 – Implantação de Conjuntos Habitacionais de 
Interesse Social
O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade Implantação de Conjuntos Habi-
tacionais de Interesse Social de imóveis localizados nas áreas urbanas do 
Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Implan-
tação de Conjunto Habitacional de Interesse Social. Definir parâmetros 
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo 
Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos 
a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES
2.1 Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social: Atividade 
voltada a implantação de habitações na modalidade casa ou apartamento, 
destinadas a famílias que atenderem os requisitos especificados no Art 3º 
da Lei Federal nº11977/2009 e nos requisitos dispostos no Item 4 desta IN.

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
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gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.4 Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: documento 
que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigadoras e compensa-
tórias e os programas ambientais propostos no RAS;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.6 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.7 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os conjuntos Habitacionais de Interesse Social poderão ser denominados 
como: Residencial, Condomínio Social, Cidade Social, entre outros.

4.1   O Licenciamento para Atividades de Implantação de Conjuntos Habita-
cionais de Interesse Social será de acordo com a Resolução n° 412/09 
- CONAMA e Portaria n° 165/15 – IAP, devendo atender no mínimo os 
seguintes critérios:
−	 	 Implantação do Conjunto Habitacional em Área Decretada confor-

me o zoneamento municipal como Área de Interesse Social
−	 	 Implantação, de sistemas de abastecimento de água potável, co-

leta e tratamento de esgoto sanitário, nos locais não dotados de 
sistema público de esgotamento sanitário e destinação adequada,

−	 	 a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos e manejo de 
águas pluviais que contemple a retenção, captação, infiltração e 
lançamento adequados dessas águas,

−	 	 soluções para energia elétrica domiciliar,
−	   destinação de áreas para circulação, implantação de equipamen-

tos urbanos e comunitários, áreas verdes e espaços livres de uso 
público, que garantam a qualidade e segurança ambiental do em-
preendimento, compatível com plano diretor e lei municipal de uso 
e ocupação do solo para a zona em que se situem.

−	 	 Respeitar os critérios estabelecidos no Artº 3 da Lei Federal 
nº11977/2009.

4.2  Não será permitida a implantação de Conjuntos Habitacionais,quando a 
Atividade:
−	 	 implicar em intervenção em Áreas de Preservação Permanente, 

exceto nos casos previstos na Lei Federal n° 12.651/12;
−	 	 implicar em supressão de árvores nativas do estágio médio e 

avançado de regeneração;
−	 	 estiver localizada em:
−	 	 áreas de risco, como as suscetíveis a erosões;
−	 	 áreas planas de fundo de vales, alagadiças ou sujeitas a inunda-

ções;
−	 	 aterros com material nocivo à saúde e áreas com suspeita de con-

taminação;
−	 	 áreas com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes;
−	 	 áreas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis.
−	 	 áreas de interesse ambiental como: Reserva Legal, Unidades de 

Conservação e Mananciais de Abastecimento Público;
−	 	 o imóvel não poderá estar localizado a menos de 500,00 metros de 

locais tais como: pedreira, abatedouro, estação de tratamento de 
esgoto, depósito de agrotóxicos, aterro sanitário, sistema retalhis-
ta  ISR (tanques de armazenamento de combustível destinada ao 
exercício da atividade de Transportador Revendedor Retalhista) e 
outras atividades incompatíveis com áreas residenciais;

−	 	 em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edi-
ficação e em área de preservação ecológica.

4.3  O empreendedor, durante a implantação desta Atividade, deverá comu-
nicar imediatamente a SMMA a identificação de impactos ambientais 
supervenientes ao RAS, para manifestação deste órgão, e a adoção 
das providências que se fizerem necessárias.

4.4  A Autorização para supressão de vegetação, quando couber, deverá se-
guir os critérios estabelecidos no Artigo 3° da Resolução do CONAMA 
n° 369, de 2006.

A supressão da vegetação só poderá ser realizada quando do início das 
obras civis para a Implantação da Atividade objeto desta Instrução Norma-
tiva.

4.5  Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certi-
ficados de Destinação de Resíduos da construção Civil –CDRs, 
gerados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela 
SMMA;

b)  as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Des-
tinação Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabe-
lecido nas Instruções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A 
respectivamente, e em conformidade com o contido no Plano Mu-
nicipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC; 

c)  por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao 
requerimento o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Cons-
trução Civil – RGRCC, ANEXO 07.

5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO ADMINISTRA-

TIVOÁrea Construída total
(m²)

Pequeno Até 2.000

LSMédio De 2.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 100.000
Excepcional Acima 100.000

OBS: Caso a Atividade Não atenda ao estabelecido no item 4.1, deverá ser 
solicitado Licenciamento de Conjuntos Habitacionais conforme a Instrução 
Normativa LA 10-002A / SMMA.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, 
ANEXO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;

d) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel deverá apre-
sentar Procuração deste;

e) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 
03;

f) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-
ção);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do proprietário/, atualizada em até 90 (noventa) dias contados 
da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

i) Planta planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala ade-
quada, elaborada por profissional habilitado, com coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os 
casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Apresentar curvas 
de nível eqüidistantes 2 (dois) metros entre si, plotando a divisão 
da área, as vias existentes, o uso atual do solo, remanescentes flo-
restais as Áreas de Preservação Permanente existentes no imóvel 
(nascentes, margens de córregos, áreas úmidas, banhados, decli-
vidades). Locação da bordadura de bosque presente no imóvel. 
Indicação das árvores isoladas com diâmetro igual ou superior a 
15 (quinze) cm, medindo a altura mínima de 1,30 metros dentro do 
imóvel e em bem público (passeio), e outros elementos relevantes 
para análise;

j) Relatório Técnico contendo a localização, descrição, o projeto bási-
co e o cronograma físico de implantação das obras com a respectiva 
anotação de responsabilidade técnica, contendo no mínimo;

k) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 04, elaborado por pro-
fissional habilitado;

l) Relatório técnico com base em sondagens de simples reconheci-
mento o seguinte: solos  textura (arenosa / argilosa), horizontes 
(espessuras), profundidade (topo rochoso), profundidade de lençol 
freático;

m) Quanto aos aspectos geológicos deverá ser verificada a presença 
de erosão (sulcos e ravinas), zonas úmidas, abatimentos, cascalho 
e blocos de rocha não alterados e coeficiente de permeabilidade do 
solo (ABNT/NBR 7229/93 e 13969/97);

n) Relatório fotográfico com no mínimo 10 fotografias caracterizando o 
uso do solo do imóvel;

o) Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, quando cou-
ber;

p) Partido urbanístico;

q) Projeto de tratamento do esgoto sanitário com base nas caracterís-
ticas do solo, coeficiente de infiltração e densidade de ocupação. 
Quando não existir rede de esgoto, poderá ser substituído por Pro-
jeto Hidrosanitário;

r) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, ates-
tando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados 
na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao 
Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando 
a respectiva ETE;

s) Projeto de sistema de drenagem pluvial;

t) Projeto de reuso de águas pluviais, de acordo com o estabelecido 
na legislação municipal vigente.

u) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto 
das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive 
para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

v) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, ates-
tando a Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista, 
no caso do abastecimento de água ser pelo sistema público;

w) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC, simplificado ou completo conforme o enquadramento da 
Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habi-
litado, ANEXO 05 ou 06;

x) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a 
elaboração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de 
Classe pertinentes;

y) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

z) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15;

Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 
estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, 
ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 
03;

d) Cópia da licença a ser renovada;

e) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrôni-
co(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados 
da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a 
elaboração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de 
Classe pertinentes;

j) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simpli-
ficada, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá aten-
der ao estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 
10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

•  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento – RLA;
•  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse So-

cial;
•  ANEXO 03. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
•  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
•  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
•  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC.
•  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.736 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 20164

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N°10 - 002A - SMMA 
Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade Específica: 002A - Implantação de Conjuntos Habitacionais, 
exceto os de Interesse Social.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
de licenciamento ambiental para a Atividade denominada Implantação de 
Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social, nas áreas ur-
banas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Im-
plantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social. 
Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem 
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos 
Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse 
Social: Atividade voltada a implantação de habitações na modalidade casa 
ou apartamento à beneficiários que não se enquadram em programas de 
habitação de interesse social;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.4 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.5 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.8 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os conjuntos Habitacionais desta Instrução Normativa poderão ser denomi-
nados como: Condomínio Horizontal, Condomínio Vertical entre outros.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certifi-
cados de Destinação de Resíduos da construção Civil –CDRs, ge-
rados na implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela 
SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Desti-
nação Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido 
nas Instruções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respecti-
vamente, e em conformidade com o contido no Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC;

c) por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao re-
querimento o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Constru-
ção Civil – RGRCC, ANEXO 6.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea Construída total 
(m²)

Pequeno Até 2.000

LP, LIMédio De 2.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 40.000
Excepcional Acima 40.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluin-
do procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;

d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-
da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Planta do município com a localização da área, com poligonal defi-

nidora dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os ca-
sos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal 
devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade. 

g) Projeto Preliminar de implantação do conjunto habitacional, contendo 
o memorial descritivo, elaborado por profissionais habilitados, acom-
panhado das respectivas ART’s, na forma da Lei, contendo no mínimo: 

 - Plantas planialtimétricas, contendo caracterização da área quanto ao 
relevo, hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação perma-
nente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores isola-
das), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados mediante Lau-
do hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da Lei Federal 
no 6.710995/79, bem como indicação de infra-estrutura existente e/ou 
a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de água, energia 
elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, acessos viários, áreas 
destinadas aos equipamentos sociais e de lazer;

 - Inventário Florestal (se o desmate requerido exceder a 15 ha.);
 - Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicita-

ção;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de 
Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso; 

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar 
Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando 
a Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, ates-
tando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados 
na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao 
Contrato existente entre esta e o Município, bem como informando a 
respectiva ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar es-
tudo preliminar do sistema proposto;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ane-
xar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Institu-
to das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou 
dispensa de Outorga, se for o caso;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao es-

tabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-
ção);

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados 
da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;

g) Cópia da Licença Prévia;

h) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal 
de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Institu-
to das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclu-
sive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou 
Dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos 
sanitários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços 
de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária 
Municipal para a Atividade;

l) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 07, elaborado por 
profissional habilitado;

m) Projeto de implantação das casas, elaborado por profissional habili-
tado;

n) Planta topográfica;

o) Projeto de Terraplanagem, com memorial descritivo.

p) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso 
de área não contemplada por rede publica de coleta, apresentar o 
sistema de tratamento a ser implantado;

q) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC, simplificado ou completo conforme o enquadramento da 
Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habi-
litado e cadastrado na SMMA, de acordo com o contido no ANEXO 
04 ou 05;

r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a 
elaboração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de 
Classe pertinentes;

s) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueo-
lógico a ser apresentado a SMMA antes do início da implantação 
do empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios 
arqueológicos, históricos ou artísticos na área afetada;

t) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanha-
do de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

u) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

v) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender a 

regulamentação municipal instituída conforme estabelecido no §3° 
do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;

c) Cópia da licença a ser renovada;

d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio ele-
trônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados 
da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Pra as Atividades que necessitem de serviços florestais deverão ser apresen-
tados juntamente com o RLA os estudos Floríticos e Faunístico pertinentes.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei 
Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
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é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e 
demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, esta-
dual e municipal, pertinentes a Atividade de que trata, assim como os afetos 
aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

• ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
• ANEXO 02. Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional;
• ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil sim-
plificado – PGRCCS;
• ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
completo – PGRCCC;
• ANEXO 06. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
– RGRCC;
• ANEXO 07. Projeto de Controle Ambiental – PCA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

D I V E R S O S

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016 

ABERTURA: 09/03/2016   
HORÁRIO: 14:00
OBJETO: Subconcessão de uso das dependências do Terminal Central de 
Transporte Coletivo Urbano para exploração econômica de dois espaços fí-
sicos para instalação de lanchonetes e uma banca de vendas de jornais e 
revistas para a Fundação Municipal Proamor de Assistência Social.
VALOR MÍNIMO INICIAL DE OFERTA/LANCE: R$ 15.000,00 (Quinze mil 
reais).
Dotação Orçamentária:
Dotação  Orçamentária
2100182440010240000/339039

JULIO FRANCISCO CHIMANSKI KULLER 
Presidente da Fundação PROAMOR

Mauro César Ionnglebood - Pregoeiro
Maiores informações, poderão ser obtidas através do telefone (42) 3224-
1176, do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Gros-
sa.

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

PORTARIA N° 003/2016
DE 25/02/2016

 O Sr. Eduardo Guimarães Kalinoski, no uso de suas atribui-
ções como Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, em 
conformidade com a Lei 866/93 e considerando o contido no Protocolo nº 
560140/2016 

RESOLVE:
Art. 1° -  Constituir COMISSÃO REGULAMENTADORA DO ESTARTRAN, 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, para estudo e re-
gulamentação da Lei 12.418 de 30 de Dezembro de 2015, a ser 
integrada pelos seguintes servidores:

 - Fernando Gleden Bacovis
 - Isabel Cristina Sinegoski
 - Walfran V. Oliveira
 - Eleni A. Zanardini
 - Adriane Sukoski
 - Patricia Oliveira

Art. 2° - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.

Ponta Grossa, 25 de Fevereiro de 2016.

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da AMTT

_____________________________________________________________
1ª RE-RATIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-

TO DE EMPREITADA Nº 039/2014
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR-
TE
CONTRATADO: ANTONIO MORO E CIA LTDA
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigência do 
contrato, conforme cláusula quinta do instrumento originário, em 12 (doze) 
meses, com inicio em 30 de setembro de 2015 e findo em 29 de setembro 
de 2016.
LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar prazo de 
execução do contrato, conforme cláusula quinta do instrumento originário, 
em 12 (doze) meses, com inicio em 30 de setembro de 2015 e findo em 29 
de setembro de 2016.
E, por estarem justas e aditadas, firmam as partes o presente instrumento, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ponta Grossa, 25 de fevereiro de 2016

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 025/2016
DATA CONCESSÃO 25.02.2016
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 12.488.689-9/PR
10.2251

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO 
GABINETE DO VEREADOR ROGERIO 
MIODUSKI

DATA / HORÁRIO INÍCIO 26.02.2016 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 26.02.2016 – 18:00 H

VEÍCULO UTILIZADO

OFICIAL
FIESTA
PLACAS
AXI 3735

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 026/2016
DATA CONCESSÃO 25.02.2016
NOME SADY FIDELIS DA LUZ
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 3.377.404-4/PR- 17161
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO 
GABINETE DO VEREADOR EZEQUIEL-
MARCOS FERREIRA BUENO

DATA / HORÁRIO INÍCIO 25.02.2016 – 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 25.02.2016 – 16:00 H

VEÍCULO UTILIZADO
OFICIAL
COROLLA PLACAS: 
ANF0628

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 48,00

ORDEM 027/2016
DATA CONCESSÃO 25.02.2016
NOME LUIZ BERTOLDO DA SILVA
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 51062531/PR/MATR.57391
DESTINO BRASILIA/DF

MOTIVO

O VEREADOR ESTARÁ EM BRASILIA/
DF PARA CUMPRIR COMPROMISSOS 
PARLAMENTARES NO MINISTÉRIO DO 
ESPORTE.

DATA/HORÁRIO INÍCIO 01.03.2016 – 07:00 H

DATA /HORARIO TÉRMINO 02.03.2016 – 18:00 H
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 350,00
VALOR TOTAL R$ 350,00

ORDEM 028/2016
DATA CONCESSÃO 25.02.2016
NOME JOSE NILSON RIBEIRO
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 2016337/PR/MATR.101491
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO

O VEREADOR ESTARÁ EM CURITIBA/
PR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS 
PARLAMENTARES COM O DEPUTADO 
FEDERAL TONINHO WANDSCHEER

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07.03.2016 – 08:00 H

DATA /HORARIO TÉRMINO 07.03.2016 – 14:00 H
QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
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