
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

L E I S

L   E   I    Nº    1 2. 9 6 1, de 19/10/2017
Institui o Programa de Adiantamento de Des-
pesas da Secretaria Municipal de Educação, 
visando efetuar o repasse de recursos finan-
ceiros às unidades escolares de ensino de 
educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 313/2017, de autoria 
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º.  Fica instituído, por prazo indeterminado, o Programa de Adiantamento de Despesas da 

Secretaria Municipal de Educação, instrumento que viabiliza o repasse mensal de recur-
sos financeiros para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. 

      § 1º. A gestão do Programa de Adiantamento de Despesas no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação caberá ao Diretor de cada unidade escolar.

      § 2º. Compete à Secretaria Municipal da Educação o repasse, acompanhamento e fiscalização 
da aplicação dos recursos do Programa de Adiantamento de Despesas.

      § 3º. Em casos de remoção, afastamento temporário ou definitivo do Gestor do Fundo, deverá 
ele prestar contas de sua administração, passando ao novo Gestor toda a documentação 
pertinente, devidamente vistada, bem como providenciar o Termo de Gestão do Programa 
de Adiantamento de Despesas.

      § 4º. Sem prejuízo no disposto no §1º deste artigo, a Comunidade Escolar, por intermédio dos 
Conselhos escolares, das Associações de Pais e Mestres (APM) e Associação de Pais e 
Funcionários dos CMEIS (APF) e demais órgãos de controle externo e interno, deverão 
promover a fiscalização da aplicação de recursos do Programa de Adiantamento de Des-
pesas repassado às unidades escolares.

Art. 2º. A receita do Programa de Adiantamento de Despesas será composta pelos recursos alo-
cados no orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação, oriundos das receitas 
dos impostos municipais definidos constitucionalmente para a Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino (MDE).

      § 1º. As unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação poderão aplicar os recursos 
oriundos do Programa de Adiantamento de Despesas:

           I. Na aquisição de material de consumo;
          II. Na execução de serviços de manutenção, pequenos reparos e conservação do prédio 

escolar.
     §  2º. Fica vedada a aplicação dos Recursos do Programa em tela das despesas referentes à:
           I. A realização de despesas com o pessoal;
          II. A realização de despesas com alimentação;
         III. A realização de despesas com material permanente;
         IV. A realização de despesas com vestuário (uniforme escolar para professores e alunos, 

camisetas, sapatos, botas, etc.);
          V. A realização de despesas com tarifas bancárias referentes a multas, juros ou correção 

monetária e pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
         VI. A realização de despesas com honorários contábeis;
        VII. A realização de despesas com obras e reformas da entidade escolar que caracterizem 

investimento;
       VIII. A realização de despesas com contratação de serviços e/ou compras de materiais de 

qualquer espécie diretamente de pessoa física;
         IX. A realização de despesas com publicidade, salvo aquelas de caráter educativo ou orienta-

ção social;
          X. A utilização dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada pelo plano de 

trabalho;
         XI. A utilização de despesas em data posterior ou anterior à vigência do plano;
        XII. A utilização de despesas com bens de capital;

       XIII. O fracionamento da despesa, entendido como tal artificio de compra de um conjunto de 
produtos ou contratação de um serviço decomposto em duas ou mais partes, visando não 
ultrapassar o valor limite dispensável de licitação;

       XIV. Pagamento a qualquer titulo, com recursos da transferência, de servidor ou empregado 
integrante de quadro de pessoal da administração publica, direta ou indireta, por qualquer 
serviço, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvando as hipóteses pre-
vistas em lei;

      § 3º. Todas as despesas executadas com recurso do Programa de Adiantamento de Despesas 
da Secretaria Municipal de Educação deverão ser realizadas somente no ambiente edu-
cacional e obedecer à legislação vigente que regulamenta a gestão e o gasto dos recursos 
públicos, e as que regulamentam as contratações e aquisições públicas.

Art. 3º. A definição de valores a serem repassados a cada unidade escolar terá como base o nú-
mero de alunos matriculados e com frequência regular, informados na estatística do mês 
imediatamente anterior ao mês do repasse. 

Parágrafo único - Os valores dos repasses a cada unidade escolar serão discriminados em De-
creto próprio.

Art. 4º. Compete a Secretaria Municipal de Educação realizar o repasse mensal de recursos ao 
Programa de Adiantamento de Despesas. 

Parágrafo único - Os repasses de recursos serão realizados em 10 (dez) parcelas. 
Art. 5º. Os recursos do Programa de Adiantamento de Despesas serão mantidos em depósito 

em instituição financeira oficial, a ser indicada pelo Município e em conta única, sendo 
o resultado de suas aplicações financeiras revertido como receita da própria Secretaria 
Municipal de Educação.

       §1º. A conta bancaria do Programa de Adiantamento de Despesas será movimentada pelo 
Diretor de cada unidade escolar, por meio eletrônico ofertado pelo sistema bancário e/ou 
outro instrumento da mesma natureza a ser definido por Decreto.

      § 2º. Todos os pagamentos deverão ser feitos à vista, mediante o fornecimento de documento 
legal – Nota Fiscal.

Art. 6º. Para a utilização dos recursos do Programa de Adiantamento de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação, o Diretor do Estabelecimento de Ensino devera atender plena-
mente tanto as disposições desta Lei quanto as normas de sua regulamentação, no en-
tendimento e o bem estar dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Art. 7º. A prestação de contas do Programa de Adiantamento de Despesas de cada Unidade 
Escolar será realizada mensalmente, junto ao setor financeiro da Secretaria Municipal de 
Educação, acompanhada de toda a documentação necessária. 

      § 1º. A Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar a qualquer momento a prestação de 
contas de cada unidade escolar beneficiada pelo programa.

      § 2º. Não se fará nova liberação de recursos a unidade que não tiver prestado cintas no prazo 
estabelecido ou enquanto não tiver a sua prestação de contas aprovada.

Art. 8º. A inobservância do disposto nesta lei e em suas normas regulamentares implica na res-
ponsabilização administrativa do Diretor da unidade escolar.

Art. 9º. Esta lei será regulamentada por Decreto do Executivo Municipal que disporá sobre sua 
forma de execução.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis n.ºs 12.814, de 
30/05/2017, e 12.879, de 09/08/2017.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de outubro de 2017.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

Procurador Geral do Município
______________________________________________________________________________

L   E   I    Nº    1 2. 9 6 5, de 19/10/2017
Acrescenta alínea “d.c.” ao § 1º do art. 10 
da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe 
sobre o zoneamento de uso e ocupação do 
solo das áreas urbanas do Município de Pon-
ta Grossa.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2017, a partir do Projeto de Lei nº 325/2017, de autoria 
do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica acrescida  a alínea “d.c.” ao § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16 de dezembro de 

1999, com a seguinte redação:
“Art. 10  - ...
                 ...
      § 1º   - ...
                 ...
d.c.) Rua Quinze de Setembro, trecho compreendido entre a Avenida Dom Geraldo Pe-

llanda e a Rua Olegário Mariano”.(AC)
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 19 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   1 3. 5 7 9,  de  11/10/2017
Altera o Decreto nº 12.812/2017 - Proíbe 
o tráfego de veículos pesados nas vias 
relacionadas, conforme especifica. 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o Inciso IX, do Art. 71 da Lei Orgânica Municipal, o art. 24, II, da Lei Federal 
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9.503/1997, em conformidade com o protocolado nº. 2690247/2017
D E C R E T A

Art. 1º.  O Decreto nº 12.812, de 28 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1°. Fica proibido o tráfego de veículos pesados, acima de 4,0t (quatro  toneladas), 

nas Avenidas Balduíno Taques e Vicente Machado, no período compreendido 
entre 07:00 (sete) horas às 22:00 (vinte e duas) horas, de segunda-feira a sexta-
feira, em dias úteis.

Parágrafo único.  ...
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 3. 5 8 3,  de  16/10/2017 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 13.582/2017, e tendo em vista o contido 
no protocolado nº 2840322/2017, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta 
semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 02 de outubro de 2017, ROGERIO ANTONIO BANIK, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 11, da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro  de 2017

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 3. 5 9 4,   de   20/10/2017     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2760275/2017,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 16 à 23 de outubro de 2017, BEATRIZ APARECIDA 
CARARO, Diretora do Departamento Administrativo – SMARH, para responder cumulativamente 
como Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, sem prejuízo de suas atuais 
atribuições.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº    1 3. 5 8 2,  de  16/10/2017

Promove o remanejamento de emprego de 
provimento em comissão, conforme especi-
fica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município 
e considerando a Lei 4.284/1989 e alterações posteriores, e tendo em vista, ainda, o contido no 
protocolado nº 2840322/2017, 

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 1º de outubro de  2017, alteração do seguinte emprego de 

provimento em comissão:
Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, 

com alteração do Decreto nº 9.033/2014, 
Decreto nº 12.312/2017 e Decreto nº 

12.904/2017,

Nova denominação conferida por 
este Decreto

Qnt. Denominação Nível Qnt. Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, vinculado 
a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.
CC 11 01

Assessor de Gabinete, 
vinculado a Secretaria 

Municipal Administração 
e Recursos Humanos.

CC 11

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 6. 4 7 1, de 20/10/2017
  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado 2760275/2017, 

R E S O L V E
 SUSPENDER, no período de 16 a 23 de outubro de 2017, o Contrato de Trabalho do Sr. 
RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES, Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, período durante o qual fica desligado da Folha de Pagamento de Pessoal.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de outubro de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 322/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 07 de novembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de tinta e materiais necessários para a pintura da Base da Guarda Municipal da 
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. Valor Máximo: R$ 6.237,02(seis mil, du-
zentos e trinta e sete reais e dois centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 

anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 6365 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2017
ARY F. G. LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico nº 324/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 06 de novembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para aquisição de veículo para o PROCON.. Valor Máximo: R$ 78.013,33 (setenta e oito mil e 
treze reais e trinta e três centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus ane-
xos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 
18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224-1176 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO

Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico nº 325/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 07 de novembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de produtos de higiene e limpeza para comercialização nas unidades do Progra-
ma Mercado da Família.. Valor Máximo: R$ 33.755,56(trinta e três mil, setecentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus 
anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min 
as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224-1176 ou ainda através do link http://
www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 326/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 10 de novembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de materiais a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 25.543,02(vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais 
e dois centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obti-
dos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da 
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1349 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Secretária Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Reabertura de Licitação

Reabertura do Pregão, na forma eletrônica nº 180/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR informa nova data de abertura do pregão, que se rea-
lizará às:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 hrs às 12:00 hrs do dia 23/10/2017.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 12:01 hrs às 13:00 hrs do dia 23/10/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 do dia 23/10/2017, através da Bolsa 
de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para Aquisição de 
MOBILIARIO - BENS PERMANENTES, que serão utilizados pelas Unidades Educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação para uso da Secretaria Municipal de Educação  do Município 
de Ponta Grossa. Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 18/10/2017
Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 317/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 20 de novembro de 2017, 
na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com 
sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Contra-
tação de empresa especializada em serviços de foto e vídeo para cobertura de eventos oficiais 
do Município, todas as Secretarias Municipais, Autarquias e Fundações, estando o profissional 
disponível em regime de plantão para cumprir os horários dos eventos e agenda, devidamente 
equipado para a realização dos serviços. Valor Máximo: R$ 294.340,80(duzentos e noventa e qua-
tro mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos). Mais informações, bem como a integra do 
edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do 
link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017
MAURICIO SILVA

Secretario Municipal de Governo
______________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão, na Forma Eletrônica nº 323/2017.

 O MUNICIPIO DE PONTA GROSSA/PR, torna público que na data de 07/11/2017 – início 
da disputa as 10 horas, realizará pregão eletrônico para: Aquisição eventual, através do sistema 
de registro de pepel sulfite. Valor máximo: R$ 481.014,45 (quatrocentos e oitenta e um mil, 
quatorze reais e quarenta e cinco centavos). Informações serão fornecidas junto ao Departa-
mento de Compras, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo 
telefone (042) 3220-1337. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: www.ponta grossa.
pr.gov.br/licitações – www.bll.org.br - Pregoeira: Eliane de Freitas.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e  Planejamento
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, nº 316/2017.
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 06 de novembro de 2017, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de gêneros alimentícios para comercialização nas unidades do Programa Merca-
do da Família. Valor Máximo: R$ 75.239,60(setenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e 
sessenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 6365 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2017
IVONEI AFONSO VIEIRA

Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 418/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JGA COFRES INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME
OBJETO: prestação de serviço referente ao fornecimento de equipamentos e serviços, necessá-
rios para manutenção, do mastro de bandeira.
VALOR: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 260/2017.

CONTRATO Nº 410/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LGA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção corretiva com aplicação de mão de obra qualifi-
cada, peças, em estação repetidora de sinal de rádios HT da Secretaria Municipal de Cidadania 
e Segurança Pública.
VALOR: R$ 2.902,00 (dois mil, novecentos e dois reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 174/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 016/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: GRACIANA MOREIRA JUSTO
OBJETO: apresentação artística musical e espetáculo teatral ao vivo durante o evento “DOMINGO 
NO PARQUE”.
VALOR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
PRAZO: 20/08/2017 até 24/09/2017.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 030/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 017/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: CAMILA DA SILVA
OBJETO: apresentação artística musical e espetáculo teatral ao vivo durante o evento “DOMINGO 
NO PARQUE”.
VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
PRAZO: 20/08/2017 e 03/09/2017.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 030/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 018/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: CLAUDEMIR ANTÔNIO RIBEIRO
OBJETO: apresentação artística musical e espetáculo teatral ao vivo durante o evento “DOMINGO 
NO PARQUE”.
VALOR: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
PRAZO: dia 20/08/2017.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 030/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 019/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATADA: JULIANO GERALDO CARNEIRO
OBJETO: apresentação artística musical e espetáculo teatral ao vivo durante o evento “DOMINGO 
NO PARQUE”.
VALOR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
PRAZO: 03/09/2017 e 24/09/201
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 030/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 373/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA
OBJETO: prestação de serviço de ensaio de proficiência – controle de qualidade externo e controle 
de qualidade interno para laboratórios clínicos.
VALOR: R$ 48.130,68 (quarenta e oito mil     cento e trinta reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°171/2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 413/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA
OBJETO: Aquisição de sacolas plasticas para acondicionar os medicamentos dispensados pela 
rede de assistência farmacêutica municipal ao usuário SUS,.através do Projeto Mãe Princesa dos 
Campos, o qual visa combater a sífilis congênita no município de Ponta Grossa - Atividade em 
conjunto do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais e Atenção Primária em Saúde.
VALOR: R$ 13.497,00 (treze mil quatrocentos e noventa e sete reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 220/2017.
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 299/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130098/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2130098/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

PROFARMA SPECIALTY S/A:
Rua João Bettega, nº 6.011, Barracão C/D, Bairro CIC, Curitiba/PR. Fone: (41) 
2169-4848/2169-4800. CEP: 81.350-000. E-mail: licitacao@profarmaspecialty.com.
br ou bruna.souza@profarmaspecialty.com.br.      

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 080/2016 RP.
EMPENHO: 7.757/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a 
efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo 
de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual 
reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidonei-
dade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 
e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e 
danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 03 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
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AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 310/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130099/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2130099/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA:
Rua Professor Leonidas Ferreira da Costa, nº 847, Parolin, Curitiba/PR. Fone: (41) 
3332-9188/3052-7900. CEP: 80.220-41.   
E-mail: promefarma@promefarma.com.br ou jurídico@promefarma.com.br.     

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS.
PREGÃO: 029/2016 RP.
EMPENHO: 7.762/17.

Diante da não entrega da totalidade dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a 
empresa para efetuar a entrega do saldo dos produtos no prazo de 48 horas, contados a partir 
do recebimento desta Notificação, sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente 
instauração de processo administrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a 
conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, 
suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 
8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de res-
cisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 311/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140003/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2140003/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME:
Rua Pica Pau, nº 1211, Centro, Arapongas/PR. Fone: (43) 3275-3105. CEP: 
86.701-040. E-mail: classmed@uol.com.br/ classmedltda@hotmail.com.     

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 198/2016 RP.
EMPENHO: 9.765/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a 
efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo 
de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual 
reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidonei-
dade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 
e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e 
danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 312/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130084/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2130084/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME:
Rua Pica Pau, nº 1211, Centro, Arapongas/PR. Fone: (43) 3275-3105. CEP: 86.701-
040. E-mail: classmed@uol.com.br/ classmedltda@hotmail.com.     

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 391/2015 RP.
EMPENHO: 4.999/17.

Diante da não entrega da totalidade dos produtos constantes do empenho, fica  NOTIFICADA a 
empresa para efetuar a entrega do saldo dos produtos no prazo de 48 horas, contados a partir 
do recebimento desta Notificação, sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente 
instauração de processo administrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a 
conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, 
suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 
8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de res-
cisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG 

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 313/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130093/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2130093/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME:
Rua Pica Pau, nº 1211, Centro, Arapongas/PR. Fone: (43) 3275-3105. CEP: 
86.701-040. E-mail: classmed@uol.com.br/ classmedltda@hotmail.com.     

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 198/2016 RP.
EMPENHO: 8.011/17.

Diante da não entrega da totalidade dos produtos constantes do empenho, fica  NOTIFICADA a 
empresa para efetuar a entrega do saldo dos produtos no prazo de 48 horas, contados a partir 
do recebimento desta Notificação, sob a pena de cancelamento dos empenhos e consequente 
instauração de processo administrativo de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a 
conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, 
suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 
8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de res-
cisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em 
vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 314/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140004/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2140004/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME:
Rua Pica Pau, nº 1211, Centro, Arapongas/PR. Fone: (43) 3275-3105. CEP: 
86.701-040. E-mail: classmed@uol.com.br/ classmedltda@hotmail.com.     

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 198/2016 RP.
EMPENHO: 9.814/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a 
efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, 
sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo 
de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual 
reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidonei-
dade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 
e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e 
danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 315/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2140006/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2140006/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA:
Rua Professor Leonidas Ferreira da Costa, nº 847, Parolin, Curitiba/PR. Fone: (41) 
3332-9188/3052-7900. CEP: 80.220-41.   
E-mail: promefarma@promefarma.com.br ou jurídico@promefarma.com.br.

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 198/2016 RP.
EMPENHO: 11.506/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a 
efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, sob 
a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo 
de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual 
reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidonei-
dade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 
e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e 
danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
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a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH
______________________________________________________________________________

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 316/2017
Referente ao Protocolo Municipal nº 
2130100/2017

 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações con-
tidas no Processo nº 2130100/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na 
entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA: 
Rua Franco Grilo, Fundos do nº 374, Colônia Dona Luíza, nesta. Fone: 2101-
5151/3027-1810. CEP. 84.045-320. E-mail: rafael@pontamed.com.br. 

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
PREGÃO: 198/2016 RP.
EMPENHO: 7.869/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a 
efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, sob 
a pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo 
de imposição de penalidade, salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual 
reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidonei-
dade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal n° 8.393/2005 
e Decreto 1990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e 
danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em 
caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o 
prazo contratual para o fornecimento;
c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução 
parcial ou qualquer outra irregularidade.
Na eventual aplicação de multa, o “quantum” apurado será automaticamente descontado do valor 
a ser pago à CONTRATADA.
As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Mu-
nicipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

Ponta Grossa, 04 de Agosto de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH

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

REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
AUTO POSTO NEGO I - ME irá requerer a Secretaria do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a 
Licença Prévia (LP) para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores a 
ser implantada na Rua João Gualberto, nº 207, CEP: 84.046-070, Bairro: Colônia Dona Luiza, 
Município de Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
REDE GUAPO DE POSTOS DE COMBUSTIVEL LTDA, inscrito no CNPJ nº 17.569.551/0001-73 
torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, 
a Licença Prévia para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores a ser 
implantada no Imóvel objeto da matrícula nº 2.149 e 2.876 e transcrição 9.583.L.3-G.
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PIERCE SCHUBERT PEREIRA EIRELI - ME torna público que irá requerer a Secretária de Meio 
Ambiente de Ponta Grossa, a Licença Simplificada (LS) para serviços de manutenção e repara-
ção mecânica de veículos automotores a ser implantada na Avenida Visconde de Taunay, nº 
2500, Bairro: Contorno, Município de Ponta Grossa - PR.

D I V E R S O S

RESOLUÇÃO Nº 03/2017
ASSUNTO: APROVAÇÃO DO PLANO MU-
NICIPAL DA PESSOA IDOSA - 2018 a 2021 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Ponta
Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e altera-
ções previstas na Lei Municipal 12.599 de 02/08/2016 e,
-considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a aprovação do 
Plano Municipal da Pessoa Idosa, o qual vai definir as diretrizes para o atendimento da Pessoa 
Idosa no município de Ponta Grossa;
-considerando a necessidade e conveniência de regras claras e transparentes para a aprovação 
de planos e propostas que sejam relacionados à Pessoa Idosa.
RESOLVE APROVAR: o Plano Municipal da Pessoa Idosa para o período 2018-2021, destinado 
a regular as ações, estratégias, metas e prazos para os vários órgãos que atuam nos seguintes 
eixos vinculados ao atendimento da Pessoa Idosa no município: Promoção e Assistência Social; 
Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Trabalho e Previdência Social; Habitação, Urbanismo 
e Planejamento; Justiça e Direitos Humanos; Cultura Esporte e Lazer  e  Trânsito e Transporte.
Conforme determina a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012, compete ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa deliberar, controlar, supervisionar, acompanhar, fiscalizar, cumprir 
e fazer cumprir a Política Municipal de Atendimento e Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa, 
para tanto, este Conselho determina que o Plano Municipal da Pessoa Idosa seja acompanhado 
e seu desenvolvimento avaliado anualmente pela Comissão de Normas e Fiscalização do CMDPI 
e o documento proveniente deste processo publicizado ao CMDPI e demais órgãos vinculados a 
Política Municipal de Atendimento e Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 01º O descumprimento da presente Resolução acarretará sanções administrativas junto ao 
CMDPI.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2017.
Marisa Pereira de Camargo

Presidente do CMDPI
______________________________________________________________________________

Ata nº 05- Reunião Ordinária
Às quatorze horas do dia vinte de setembro de dois mil e dezessete tem início a reunião ordinária 
com a seguinte pauta: Abertura pelo Presidente; Discussão e aprovação da Ata da última reunião; 
Resolução de manutenção de cadastro da Comunidade Terapêutica Melhor Viver; Agendamento 
das reuniões das Comissões Permanentes; Formação da Comissão Especial para o Junho Branco 
e Segunda Conferência Municipal de Políticas Sobre Drogas 2018; Informes Gerais; Encerramen-
to. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Titulares: O Presidente Claudimar Barbosa da 

Silva, Francisco Kapfenberger Filho, Irmã Fabiane Maria Klein, Izabelle Antunes, John Elvis Ribas 
Ramalho, Josyel Olsewski, Liliane de Oliveira Chociai, Marilei Aparecida Mocelin, Odino Moro 
Neto, Patrícia Mudrey Gorchinski, Paulo Cesar Marcondes, Wanderlei dos Santos. Conselheiros 
Suplentes: Andrea Khalil Reda, Fabiano Batista. Estava presente também como convidado o Pa-
dre Vicente Edelto Tavares Leite e o Superintendente da Décima Terceira Delegacia da Polícia 
Civil Elter Taets Garcia. Estiveram ausentes e justificaram os Conselheiros: Felipe Augusto Scar-
pim Cruz, Glaucia Wesselovicz, Lara Simone Messias Floriano, Leni Aparecida Viana da Rocha, 
Francisca Júlia Camargo Dresch, Giomara Gdla Schibelsky, Fernanda Gomes da Silva, Sonia Ra-
mos Tosato e Reni Aparecida Eidam. Primeiro item o Presidente Dr. Claudimar inicia a reunião 
cumprimentando a todos e dando as boas vindas. Segundo item da Pauta a discussão da Ata da 
reunião anterior. Ata aprovada por unanimidade. Em seguida Dr. Claudimar fala do Junho Branco 
que para o ano que vem vamos ampliar muito mais as ações, teremos uma participação muito mais 
marcante envolvendo mais instituições. Diz que um dos pontos marcantes foi a queima de drogas, 
quase novecentos quilos que haviam sido apreendidos. Dr. Claudimar diz que ano que vem vamos 
envolver diretamente as duas Polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Aproveita para apresentar 
o Superintendente da Polícia Civil Dr. Elter o qual fará parte do COMAD, como conselheiro e infor-
ma que após o término da reunião ordinária, estaremos reunidos com a Comissão Especial do 
Junho Branco para planejarmos ações e nos organizarmos com os órgãos Governamentais e da 
Sociedade Civil. Será a terceira edição do Junho Branco. Destaca que este ano houve muitas ati-
vidades, ao total quatorze. Dr. Claudimar sugere ainda que seja feita palestras na Agência do 
Trabalhador. O Conselheiro John Elvis, Gerente da Agência, fala que seria interessante levar uma 
atividade, quem sabe captar vagas para essas pessoas que estão em recuperação. John comenta 
que dia vinte e nove de setembro será um dia específico para atender aos portadores de necessi-
dades especiais e no próximo ano poderá ser feito um dia específico para o atendimento a usuário 
de drogas em recuperação, os egressos, enfim pessoas que sofrem preconceito e não conseguem 
arrumar emprego. Dr. Claudimar fala novamente sobre a composição da Comissão Especial do 
Junho Branco ficando assim definida: Do Poder Público: - Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - Fabiano Otto Vieira dos Santos – Titular e Rosângela Zimovskei – Suplente; 
5ª Companhia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária:- Paulo Cesar Marcondes – Titular e 
Wlademir de Mello – Suplente; NRE-PG - Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa:- Fran-
cisca Júlia de Camargo Dresch – Titular e Giomara Gdla Schibelsky – Suplente; UTFPR - Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa - Marilei Aparecida Mocelin – Titu-
lar e Adriane Manfron Vaz – Suplente-; Secretaria Municipal de Saúde:- Patrícia Mudrey Gorchinski 
– Titular - Diego Osmar Rodrigues – Suplente; Agência do Trabalhador - John Elvis Ribas Ramalho 
– Titular e Adriano Gonsalves – Suplente; Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública: 
- Liliane Oliveira Chociai – Titular - Douglas Marcelo Fagundes – Suplente; Da Sociedade Civil: 
ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa Renato Cordeiro – Titular 
e Rodrigo Labiak da Silva – Suplente; SESI e SENAI- Gláucia Wesselovicz– Titular e Scheila The-
rezinha Issakovicz – Suplente; Comunidades Terapêuticas E Entidades de Assistência em Regime 
de Internação Felipe Augusto Scarpim Cruz – Titular - Bergson Augusto Gonzaga Vilalba – Suplen-
te; Fórum PREVIDA – Fórum Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: - Izabelle 
Antunes – Titular e Maria Lourdes Chleski – Suplente; CRP-PR - Conselho Regional de Psicologia: 
Simone Sanson e Silva Titular e Andrea Khalil Reda – Suplente; Associação dos Ministros Evangé-
licos: - Odino Moro Neto – Titular e Paulo César F. Camargo – Suplente; Mitra Diocesana:- Ir. Fa-
biane Maria Klein – Titular - Tânia Daniel – Suplente. Dr. Claudimar informa que esse ano no Junho 
Branco terá a segunda Conferência e a Eleição para Presidente e Vice Presidente. Pede para já 
irem pensando nos nomes para os anos dois mil e dezoito a dois mil e vinte. Terceiro item o Dr. 
Claudimar pergunta sobre as visitas nas comunidades Terapêuticas, pede para a Conselheira Lilia-
ne de Oliveira Chociai da Comissão de Políticas Públicas e Fiscalização, a Conselheira faz um 
breve relato das visitas já feitas: Comunidade Terapêutica Melhor Viver, Comunidade Terapêutica 
Rosa Mística, Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida e Comunidade Terapêutica Padre Wil-
ton. Diz que as visitas foram bem sucedidas e que foram realizadas em conjunto com uma equipe 
da Vigilância Sanitária, com exceção da Rosa Mística que já havia recebido a vistoria. Após cada 
visita foram feitos os apontamentos iniciais a respeito do que é preciso adequar e que vão fazer o 
relatório e em seguida chamar os representantes das Comunidades Terapêuticas para corrigir as 
questões pendentes. Irmã Fabiane da Comunidade Terapêutica Rosa Mística comenta que a Li-
cença Sanitária já foi liberada e que está tudo certo. A Conselheira Liliane comenta sobre os Con-
vênios com a SENAD e a Conselheira Irmã Fabiane comenta que não houve mais edital depois de 
dois mil e treze, o que acontece são apenas renovações a cada ano, como no caso da Rosa Mís-
tica. Liliane informa que semana que vem a visita será no Hospital São Camilo. Dr. Claudimar fala 
da importância na visita ao Hospital até mesmo para conhecer a estrutura onde funciona a desin-
toxicação dos dependentes químicos. Em seguida a Conselheira Liliane lê na íntegra o Relatório 
da Visita na Comunidade Terapêutica Melhor Viver e a Resolução seis, de manutenção do cadastro 
da Comunidade no COMAD. Dr. Claudimar coloca em votação a Resolução que foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida Dr. Claudimar fala da reunião que teve com a Vice-Prefeita Elizabeth 
Schmidt, buscando o apoio dela para implantarmos de vez o Fundo Municipal de Políticas Sobre 
Drogas, disse que estamos tendo avanços nessa iniciativa e que a Vice-Prefeita vai fazer um 
contato com o Secretário Municipal de Gestão Financeira, Cláudio Grokoviski, para discutir com 
ele essa questão, vai agilizar essa reunião inclusive para tratarmos desse tema. Não é fácil, mas 
existem muitas oportunidades de buscar recursos desde que tenhamos o Fundo Municipal consti-
tuído oficialmente,  já foi criado por lei, tem toda existência legal regulamentada mas precisamos 
avançar na materialização do Fundo. Fala ainda da Comissão de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo Municipal Sobre Drogas. Diz que é possível que ainda neste ano tenhamos oficia-
lizado a criação do Fundo Municipal. Dr. Claudimar comenta que, em discussão com o Presidente 
da Câmara, soube que existe a possibilidade de se destinar um valor da sobra orçamentária da 
Câmara, mas tem que ter o Fundo constituído e ver qual é a serventia do Fundo. Essa nossa lei 
vale apoiar Instituições que trabalham com as Políticas Sobre drogas, desenvolver as ações e 
projetos na área de prevenção, tratamento e reinserção social. Dr. Claudimar diz ainda que é um 
fôlego a mais que podemos dar as Comunidades Terapêuticas e CAPS Álcool e Drogas. O próprio 
Junho Branco tem uma série de despesas que, esse ano foi difícil arrecadar ajuda financeira, se 
não fosse a Universidade Estadual de Ponta Grossa, os Sindicatos que nos apoiaram e todos os 
outros parceiros que contribuíram de alguma forma, nós não teríamos condições de fazer o Junho 
Branco. Muita gente se esforçou pra fazer acontecer o Junho Branco. Dr. Claudimar cita ainda a 
Quinta Companhia do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, que fez aquele belíssimo evento 
das Cruzadas no Décimo Terceiro Batalhão Infantaria Blindado onde a Izamara representando o 
COMAD-PG ficou entre os campeões. Voltando ao assunto do Fundo Municipal de Políticas Sobre 
drogas o que está faltando apenas é o Prefeito Marcelo Rangel assinar. Será marcada uma reunião 
com o Secretário de Gestão Financeira para discutir sobre a Lei. Os próximos itens da pauta, nos 
informes gerais, fala sobre a questão dos crachás, a idéia dos crachás é que se use em lugares 
públicos, nos eventos, na própria visita as Comunidades Terapêuticas e instituições para que haja 
identificação dos Conselheiros. Outro assunto Dr. Claudimar fala que temos que agendar as reu-
niões das Comissões Permanentes. A Comissão Especial do Junho Branco se reunirá logo após o 
término desta reunião para tratar da organização desse evento ano que vem e também da Confe-
rência Municipal Sobre Drogas. Diz que ano passado as comissões se reuniam com freqüência, 
todos sabem que a equipe técnica do COMAD-PG dá seu apoio nas reuniões. Dr. Claudimar cita 
quais são as comissões; Comissão de Legislação e Normas; Comissão de Políticas Públicas e 
Fiscalização; Comissão de Prevenção, Pesquisa e Redução da Oferta; Comissão de Tratamento, 
Reinserção Social e Redução de Danos; Comissão de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo Municipal de Políticas Sobre Drogas e fala da importância dessas reuniões. Todas são 
fundamentais nas Políticas Públicas Sobre Drogas. Em seguida Dr. Claudimar pede ao Padre 
Edelton que relate sua experiência no Chile, este relata que no Chile é proibido fazer uso de bebi-
das alcoólicas nas ruas, o consumo é permitido somente nos bares, lanchonetes e em casa, nunca 
em lugar público. Comenta que a violência doméstica, seja onde for, na sua maioria é por causa do 
uso da bebida alcoólica. Dr. Elter comenta que os problemas relacionados com a Lei Maria da 
Penha, em geral são por causa do álcool, assim como a violência sexual. Relata ainda que quando 
esteve na direção do Presídio Hildebrando de Souza, lembra que diversos presos tiveram proble-
mas com a abstinência e a maioria era relacionada ao álcool, teve inclusive uma morte por absti-
nência do álcool. O problema é que na nossa cultura se acha que toda festa tem que ter bebida de 
álcool, diz ainda que o problema das drogas não são um problema da polícia, mas sim de toda uma 
sociedade e que é um problema de ordem social. Dr. Elter comenta ainda sobre a queima de mais 
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ou menos quatrocentos quilos de drogas que acontecerá e que enviará um oficio ao COMAD-PG 
para participar de mais essa ação. Fala ainda que fica muito feliz em ver a interação dos conselhei-
ros envolvidos na Política Pública sobre drogas, debatendo esse assunto, fala da experiência do 
Conselheiro Kapfenberger na área policial. Dr. Claudimar fala sobre a importância da Comissão de 
Prevenção, diz que não vai resolver de imediato, nada se resolve do dia pra noite. Fala também 
que no município já existe uma Lei Municipal criada pelo Vereador Valtão, a qual proíbe o uso de 
bebidas alcoólicas nas ruas. Sem nada mais a tratar encerra-se a reunião e eu Arlete Maria Gou-
vêa lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Ponta Gros-
sa, 20 de setembro de 2017. Claudimar Barbosa da Silva, Presidente do COMAD-PG.
______________________________________________________________________________
À
LUCELIA APARECIDA RAMOS
RUA: ROMANZEIRO, 213
CEP: 84061-190 – SANTA PAULA
PONTA GROSSA/ PR
Ponta Grossa, 04 de Setembro de 2017.
 Considerando que Vossa Senhoria não comparece ao trabalho e, pelo que consta, não 
tem benefício junto à Previdência Social, estamos convocando para prestar esclarecimentos refe-
rentes às faltas ao trabalho.
 Caso seja de seu interesse, poderá, a contar de 48 horas do recebimento da presente, compa-
recer pessoalmente ou através de representante ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, no período das 13:00 às 18:00 horas. 
No caso do não comparecimento, medidas administrativas serão tomadas.

Ponta Grossa, 04 de Setembro de 2017.
Atenciosamente,

Célia Regina B. Barbosa            Ana Lúcia Lopes Xaxier
                      Coordenadoria de Encargos Sociais          SMARH/DRH/DB
______________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº8/2017
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
DROGAS DE PONTA GROSSA (COMAD-PG), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 17, inciso XVI, do Regimento Interno;
Considerando os termos da Resolução COMAD-PG nº 3/2016; e 
Considerando, ainda, a deliberação unânime do Plenário em reunião ordinária realizada no dia 18 
de outubro de 2017,

RESOLVE
Art. 1º Fica deferida a manutenção do Cadastro e Registro da Comunidade Terapêutica Rosa 

Mística, CNPJ 05.752.920/0002-60.
Art. 2º Na forma do § 4º, do art. 3º, da Resolução COMAD-PG nº 03, de 20 de abril de 2016, 

a Secretaria-Executiva deverá providenciar a emissão do Certificado de Registro, que 
deverá ser afixado em local visível no local em que é prestado o serviço, com validade 
de 1 (um) ano.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ponta Grossa, 18 de outubro de 2017

Claudimar Barbosa da Silva
PRESIDENTE DO COMAD-PG

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

E S P O R T E 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

RESULTADO DO PREGÃO 11/2017
Fundação PROAMOR

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 11/2017 – Processo nº 16/2017 – para Subconcessão 
de uso das dependências do terminal central de transporte coletivo urbano para exploração 
econômica de espaço físico, para instalação de banca para revenda de produtos alimentí-
cios (hortifruti- CESTA DA FAMÍLIA) , a ser explorado pela  Fundação Municipal Proamor de 
Assistência Social realizado em 26/09/2017, nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado 
do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir classifica-
da(s):
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE EPP - CNPJ: 00.298.781/0001-42
Valor Total do Fornecedor: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais)
LOTE 1
Valor Total do Lote: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais)

Item Descrição Unid Quant. Valor mensal Valor Total

1

SUBCONCESSÃO de uso das dependências 
do terminal central de transporte coletivo ur-
bano para exploração econômica de espaço 
físico, para instalação de banca para revenda 
de produtos alimentícios (hortifruti- CESTA DA 
FAMÍLIA) , a ser explorado pela  Fundação 
Municipal Proamor de Assistência Social

UND 60 R$ 4.100,00 R$ 
246.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis 
mil reais)

Ponta Grossa/PR, 20 de outubro de 2017.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Secretária Municipal de Assistência Social

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E  P O N TA  G R O S S A

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 006/2017
Objeto: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontram os imóveis (lotes comerciais/
residenciais), no empreendimento Parque dos Sabiás, de propriedade da PROLAR.
Tipo: Maior oferta por imóvel.
Valor: R$ 4.905.142,62 (quatro milhões, novecentos e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e 
sessenta e dois centavos)
Resultado: DESERTA. 

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2.017.
LUCIANA APARECIDA MIGDALSKI

Comissão Permanente de Licitação – PROLAR
______________________________________________________________________________

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2017

CONCORRÊNCIA Nº 006/2017
 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas atribuições como Diretor Presidente 
da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adota-
dos no processo administrativo em referência, em estrita consonância com os princípios elencados 
no art. 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade 
Concorrência em epígrafe:
Objeto: Alienação, no estado físico e jurídico em que se encontram os imóveis (lotes comerciais/
residenciais), no empreendimento Parque dos Sabiás, de propriedade da PROLAR.
Tipo: Maior oferta por imóvel.
Valor: R$ 4.905.142,62 (quatro milhões, novecentos e cinco mil, cento e quarenta e dois reais e 
sessenta e dois centavos).
Resultado: DESERTA.

Ponta Grossa, 19 de outubro de 2.017.
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente - PROLAR

C Â M A R A  M U N I C I PA L
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Câmara Municipal de Ponta Grossa Estado do Paraná

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL nº 01

Processo: TOMADA DE PREÇOS nº 02/2017
Assunto: Impugnação ao ato convocatório
Solicitante: Observatório Social do Brasil - Seção Campos Gerais
1. PEDIDO
Trata-se de pedido de impugnação ao ato convocatório da Tomada de Preços nº 02/2017, que tem 
como objeto a seleção de pessoa jurídica especializada visando a sua contratação para “elabora-
ção de Projetos de Arquitetura e de Engenharia Complementares do prédio Anexo da Câmara Mu-
nicipal, interposto, tempestivamente, pelo Observatório Social do Brasil - Seção Campos Gerais.
O impugnante insurge-se contra o tipo “menor preço” adotado para a modalidade de tomada de 
preço, as quais estão consignadas no instrumento convocatório, aduzindo em síntese que deveria 
ser exigido o tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, por se tratar de serviço de natureza predo-
minantemente intelectual haja vista o disposto no Art. 46 da Lei 8.666/93.
Afirma ainda, de forma genérica, que ocorre uma violação ao Princípio da Legalidade insculpido no 
Art. 37, caput, da Constituição Federal, ao adotar um critério de julgamento de propostas não defi-
nido em Lei, pugnando por fim pela retificação do Edital e ajuste dos prazos em face do novo tipo.
2. MÉRITO
Os elementos constantes na peça supra mencionada, encartelada junto ao processo administrati-
vo, não dizem respeito a fatos que induzam a uma interpretação de que há um direcionamento na 
licitação, ao contrário, se trata de pedido de impugnação em face de divergência quanto ao tipo de 
critério de julgamento adotado no Edital.
A Lei de Licitações objetiva a ampliação da competitividade e a seleção da proposta mais vantajo-
sa para a administração, desde que atendido determinados requisitos legais.
Para analisar a impugnação impetrada em sua totalidade, faz-se necessário tecer algumas con-
siderações a respeito do princípio da legalidade em tese afrontado, com fulcro na Lei 8.666/93.
Dispõem o artigo 3º da Lei 8.666/93, que as licitações serão processadas e julgadas na conformi-
dade dos seguintes princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamen-
to objetivo e dos que lhe são correlatos.
O procedimento licitatório é totalmente vinculado, sendo que é a lei que define as condições da 
atuação dos Agentes Administrativos, estabelecendo a ordenação dos atos a serem praticados e 
impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas.
Contudo, a própria lei ressalva a liberdade para a Administração definir a estrutura e o proce-
dimento licitatório em conformidade com a discricionariedade e oportunidade para estabelecer 
exigências em razão da sua necessidade concreta desde que atenda aos padrões indispensáveis 
à garantia do cumprimento da Lei.
O tipo de licitação “melhor técnica” ou «técnica e preço» é adequado quando o aspecto qualitativo 
do objeto a ser contratado for relevante para a satisfação das necessidades da Administração, 
ainda que seja a natureza do objeto predominantemente intelectual. Entretanto, para o presente 
certame, tal modelo de julgamento das propostas não é capaz, ao menos não num primeiro mo-
mento, de excluir da participação qualquer empresa que deseje e realmente tenha condições de 
participar, pois não demonstra ser imprescindível à satisfatória execução do serviço, bem como, 
que diante da exigência da qualificação técnica profissional, já há o nivelamento dos interessados.
Assim, ao adotar o tipo “menor preço”, privilegia a Administração a seleção da proposta mais 
vantajosa em face dos novos paradigmas das compras governamentais e obter a maior economia 
possível.
4. CONCLUSÃO
Desta forma, por tudo o mais que fora exposto, decido por NEGAR PROVIMENTO à impugnação 
formulada por considerar que opção do critério de julgamento das propostas pelo tipo “menor pre-
ço”, além de não restringir indevidamente o caráter competitivo do certame, mostram-se razoáveis, 
proporcionais e tecnicamente compatível, necessária e adequada ao objeto licitado, com vistas 
a permitir a participação de licitantes reconhecidamente capazes de elaborar o trabalho com os 
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necessários requisitos de qualidade.
Em 19 de outubro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa 

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 347/2017
DATA CONCESSÃO 17.10.2017

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 12.488.689-9-10.225/1
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR PASTOR 
EZEQUIEL, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ NO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GILSON DE SOUZA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 17.10.2017 – 07:00 HS
DATA /HORARIO TÉRMINO 17.10.2017 – 15:00 HS

QUANTIDADE 1,0
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 48,00
VEICULO UTILIZADO GOL PLACAS BAO 7917

______________________________________________________________________________
DIÁRIAS CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO 

ORDEM 352/2017
DATA CONCESSÃO 19.10.2017

NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO CELSO 
CIESLAK, COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 18.10.2017- 07:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 18.10.2017- 11:30 H

QUANTIDADE 0,5
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00

VALOR TOTAL R$ 24,00

VEICULO UTILIZADO OFICIAL
BAO 7916
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