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L E I S

L   E   I    Nº    13.490, de 06/08/2019
Denomina de Professora CRISTIANE LE-
VANDOWSKI a escola municipal em cons-
trução, localizada no Jardim Amália II, Bairro 
Cará-Cará, nesta cidade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Ses-
são Ordinária no dia 08 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 107/2019, de autoria da 
Vereadora Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º-   Fica  denominada  de  Professora CRISTIANE  LEVANDOWSKI a  escola  municipal  em  

construção, localizada na esquina da Rua Adelino Samways com a Rua Jose Ribeiro 
Matos, na Área Institucional 03 da Quadra 20 do Jardim Amália II, Bairro Cará-Cará, nesta 
cidade.

Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.491, de 06/08/2019

Denomina de CÉLIA REGINA HILGEM-
BERG VILLELA COSTA a praça pública a 
ser construída na esquina das Ruas Cly-
cema Kossatz Carvalho e Tenente Coronel 
João Carlos Costa, Bairro Neves, nesta ci-
dade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 08 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 113/2019, de autoria do Vereador 
Rudolf Polaco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º - Fica denominada de CÉLIA REGINA HILGEMBERG VILLELA COSTA a praça pública 

a ser construída no imóvel com inscrição imobiliária sob nº 093.526.302.540-00, Bairro 
Neves, nesta cidade.

Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.492, de 06/08/2019
Denomina de VALMOR PIECKHARDT o 
campo de futebol society a ser construído 
na esquina das Ruas Clycema Kossatz Car-
valho e Tenente-Coronel João Carlos Costa, 
Bairro Neves, nesta cidade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 10 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 114/2019, de autoria do Vereador 
Rudolf Polaco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-   Fica denominado de VALMOR PIECKHARDT o campo de futebol society a ser construído 

no imóvel com inscrição imobiliária sob n° 093.526.302.540-00, situado na esquina das 
Ruas Clycema Kossatz Carvalho e Tenente-Coronel João Carlos Costa, Bairro Neves, 
nesta cidade.

Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.493, de 06/08/2019

Altera a Lei n° 4.301, de 18/09/1989, confor-
me especifica.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 10 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 117/2019, de autoria do Vereador 
Sebastião Mainardes Junior, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-   A ementa e o art. 1° da Lei n° 4.301, de 18 de setembro de 1989, passam a vigorar com 

as seguintes alterações:
     "Denomina de Frei THIAGO LUCHESE a via pública que menciona.
   Art.  1° - Fica denominada de Frei THIAGO LUCHESE o trecho de via pública com 

início na Rua Antonina Szathowski, seguindo em linha reta contornando a Vila Santa 
Edwiges e o loteamento Vila Romana até o Cemitério Municipal da Chapada, con-
tornando este com deflexão à direita, seguindo até as instalações da Abadia da 
Ressurreição, nesta cidade."

Art. 2°-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.494, de 06/08/2019

Denomina de Sargento JOSÉ CARLOS 
PRÉCOMA a Rua n° 06 do Loteamento 
Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta 
cidade.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 10 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 123/2019, de autoria do Vereador 
SGT Guiarone Junior, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º- Fica denominada de Sargento JOSÉ CARLOS PRÉCOMA a Rua n° 06 do Loteamento 

Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará.
Art. 2°-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.500, de 06/08/2019

Denomina de JOSÉ MARINS FERREIRA o 
campo de futebol society a ser construído 
na Praça Ida Santos, situada na Vila Izabel, 
nesta cidade.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 17 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do Vereador 
Divo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º-  Fica denominado de JOSÉ MARTINS FERREIRA o campo de futebol society a ser cons-

truído na Praça Ida Santos, situada na Vila Izabel, nesta cidade.
Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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L   E   I    Nº    13.502, de 06/08/2019
Dispõe sobre medidas de prevenção e con-
trole que impeçam a proliferação de mos-
quitos transmissores de doenças, conforme 
especifica.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 22 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 080/2019, de autoria da Verea-
dora Professora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-   Os proprietários ou locatários de imóveis residenciais, comerciais, industriais e/ou terre-

nos baldios ficam obrigados a adotarem medidas de prevenção e controle, que impeçam 
a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Art. 2°-   As medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos abrangidos nesta lei, sem prejuízo 
de outras, incluem:

     I-       manter  suas  propriedades limpas, evitando o acumulo de lixo ou materiais inservíveis;
     II-     a proibição da exposição de qualquer tipo de recipiente ou objeto que acumule ou possa 

acumular água;
     III-    a cobertura fixa ou desmontável e a proteção adequada de quaisquer objetos que se en-

contrem em áreas comerciais ou industriais, a fim de evitar o acumulo de água;
     IV-     a desobstrução e manutenção de lajes, calhas e vãos.
Art. 3°-  Caso não sejam adotadas as medidas sanitárias previstas no artigo anterior, o Poder 

Executivo Municipal, através do órgão competente, poderá determinar a realização dos 
serviços necessários para garantir a segurança e higiene sanitária do local, além das 
sanções administrativas previstas nesta lei.

   § 1º-   Os  proprietários  ou locatários de imóveis residenciais ou terrenos baldios que desrespei-
tarem o disposto nesta lei, ficarão sujeitos as seguintes penalidades:

     I-      autuação, pelo Poder Público Municipal, para que, no prazo de 10 (dez) dias sejam cum-
pridas as medidas sanitárias sugeridas;

     II-     multa, de 5 a 15 VR’s (Valores de Referência do Município), a depender da gravidade da 
infração, e dobrada em caso de reincidência.

   § 2°-   Os proprietários ou locatários de imóveis comerciais ou industriais que desrespeitarem o 
disposto nesta lei, ficarão sujeitos as seguintes penalidades:

     I-    autuação, pelo Poder Público Municipal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias sejam 
cumpridas as medidas sanitárias sugeridas;

     II-    se não regularizada a situação no prazo assinalado, a suspensão temporária da autoriza-
ção de funcionamento por 30 (trinta) dias;

     III-   cassação do alvará de funcionamento, se as medidas sanitárias adequadas não forem 
adotadas.

Art. 4°- Os terrenos baldios e imóveis públicos também deverão observar as medidas sanitárias 
descritas nesta lei.

Art. 5°-   O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber.
Art. 6°-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.506, de 06/08/2019

              Altera a Lei n. 3.573, de 15/08/1983.
    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 24 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 086/2019, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-    A Lei n. 3.573, de 15 de agosto de 1983, passa a vigorar com a seguinte alteração:
    Art. 3°. ...
    ...
    X. veículos movidos a energia elétrica. (AC)
    ...
Art. 2°-    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.507, de 06/08/2019

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Doutor ADILSON SEIDI 
SUGUIURA.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 29 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 100/2019, de autoria do Vereador 
José Carlos S. Raad – Dr. Zeca, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-  Fica  concedido  o  Titulo  de  Cidadão  Honorário  de  Ponta Grossa ao Doutor ADILSON 
              SEIDI SUGUIURA.
Art. 2°-   A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3°-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.511, de 06/08/2019

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor JOSÉ ELISEU 
CHOCIAI.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 29 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 222/2019, de autoria do Vereador 
Pietro Arnaud, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°-  Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOSÉ ELISEU 

CHOCIAI.
Art. 2°-   A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3°-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de agosto de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 2 8 9,   de  31/07/2019

Altera função gratificada, conforme especi-
fica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ da LOM c/c com o artigo 
6º da Lei n. 11.223/2013, considerando a redação do anexo III, da Lei n. 4.284/89 com a redação 
da Lei n. 11.282/2013, e tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 19803/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica promovida, a partir de 1º de agosto de 2019, alteração da seguinte função gratificada:

Denominação dada pela Lei 11.282/13; 
Decretos nºs. 7.200/2013 e 13.012/2017, 

Nova denominação conferida por este 
Decreto

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Divisão do SESMT, do Departa-
mento de Saúde Ocupacional, da 
Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Recursos Humanos.

FG- 14 01

Encarregado Técnico Adminis-
trativo XI, vinculado ao Depar-
tamento de Saúde Ocupacional, 
da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Recursos Humanos.

FG- 14

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 31 de julho de 2019.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Prefeita Municipal

NICOLE MACHADO TOCZEK
Procuradora Geral do Município



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.638 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2019 3

______________________________________________________________________________

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 182 / 2019
Data: 28/08/19
Horário: 14 :00horas
Objeto: Contratação de empresa especializada na Locação de equipamentos para a pres-
tação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o forne-
cimento de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel, e for-
necimento de software de gestão. Os equipamentos atenderão a demanda da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, com as características descritas no Edital.

Valor máximo: R$ 3.224.114,28 (Três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e quatorze 
reais e vinte e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 
Red. Dot. Orçamentária Secretaria

145 04.007.04.126.0026.2.023.3.3.90.39.00.00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS

 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ponta Grossa, 12 de agosto de 2019.
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão presencial nº 183/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 27 de agosto de 2019, 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, Sala de Licitações 2º andar, com sede 
à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para Contratação de empresa - de orga-
nização de ventos, para fornecer estruturas e serviços necessários para os desfiles cívicos 
dos dia 07 de setembro - Dia da Independência e 15 de setembro - Aniversário de Ponta 
Grossa,. Valor máximo: R$ 102.767,00(cento e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais). 
Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019
Ricardo L.  T.  Linhares

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
______________________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Eletrônico nº 184 / 2019
Exclusivo ME/EPP/MEI

Data: 27/08/19
Horário: 15 :00horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMPILHADEIRA 0 KM A DIESEL, PARA ATENDER ÀS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  - SMSP, com as ca-
racterísticas descritas no Edital.
Valor máximo: R$ 80.000,00 (Oitenta mil  reais). 
Dotação Orçamentária: 

Red. Dot. Orçamentária Secretaria
1387 070042678201871078/449052 SMSP

 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à 
Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo 
fone/fax (042) 3220-1000   Ramal 1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / 

MÁRCIO FERREIRA
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Concorrência Pública nº 017/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o 
resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: GAISSLER MOREIRA 
ENGENHARIA CIVIL EIRELI, estabelecida na Rua Reverendo Roberto Rickle Sobrinho, nº 192, 
Centro, Turvo – PR, CEP 85150-000, Fone (41) 3242-1958. Valor da proposta: R$ 3.164.258,24 
(três milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e 
quatro centavos)

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO n.82/2019

Pregão ELETRONICO N.82/2019 – Processo n. 1070294/2019 – para Aquisição de REAGENTE 
LIQUIDO, DPD para cloro livre (100 testes) compativel com o dosador MI504-100,  para cumprir 
meta do programa VIGIAGUA que preconiza a verificação do residual de cloro nos pontos de 
distribuição de água realizados pelo sistema publico de abastecimento e dos hospitais do nosso 
municipio, conforme PRC 05 de 28/09/17, anexo XX e Resolução SESA n.165/2016. Solicitação 
feita pela Vigilancia Sanitaria, do nosso Municipio, abertura em 09/08/2019, as 09H00.
Lote 1 – DESERTO
MAIORES INFORMAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS – PMPG - PREGOEIRA: Clau-
dete Quadros
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 129/2019
 Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo lici-
tatório realizado sob a modalidade Pregão nº 129/2019 – Processo nº 245/2019 – para aquisição 
de 1 (uma) roçadeira para acoplar em trator, com as especificações mínimas seguintes: Número 
de facas: 2 (duas); Largura de corte: 1,70 m, Rpm: 540, Altura de corte 40 a 140 mm, Peso: 500 
kg, com  acoplamento 3 ponto Cat II, para o Departamento de Serviços Públicos, da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, sendo que tal aquisição é indispensável para o desempenho das 
atividades deste e de outros departamentos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. realiza-
do em 19/07/2019.
FORNECEDOR: METALURGICA FREITAS LTDA EPP - CNPJ: 05.852.250/0001-73

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 1

ROÇADEIRA  para 
acoplar em trator, com 
as seguintes especifi-
cações mínimas:
- Número de facas: 2;
- Largura de corte: 
1700 mm;
- Rpm 540;
- Altura de corte 40 a 
140 mm;
- Peso: 500 kg;
- Para acoplamento 3 
ponto Cat II.

MetalFreitas 
RTE 200 UND 1 6.500,0000 6.500,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Ponta Grossa/PR, 13 de agosto de 2019.

Beatriz Vieira - Pregoeira



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.638 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 20194

C O N T R ATO S

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 330/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIDADE NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 30/09/2019 a 27/02/2020, 
e o prazo de vigência, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 29/12/2019 a 27/05/2020. 
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TRATORMAQ MECÂNICA DE TRATORES LTDA EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos no anexo I, do instrumento originário os seguintes equi-
pamentos:
PREFIXO PLACA MARCA MODELO ESPECIE TIPO ANO CHASSIS COMB RENAVAN SECRETARIA

RC-02 TC-3794 TEMA 
TERRA SP-5500 ROLO 

COMPRESSOR MAQUINAS 1980 548AA DIESEL 522056075 SMSP

RC-03 SY-0179 DYNAPAC CA-15 ROLO 
COMPRESSOR MAQUINAS 1989 672B680 DIESEL 522771459 SMSP

RC-04 TC-3973 DYNAPAC CA-15 ROLO 
COMPRESSOR MAQUINAS 1981 671B787 DIESEL 521912063 SMSP

RC-05 TC-5521 MULLER AP26130 ROLO 
COMPRESSOR MAQUINAS 2006 104260946 DIESEL 52219289-0 SMSP

RC-06 DYNAPAC CC-142 ROLO 
COMPRESSOR MAQUINAS 2006 60213416 DIESEL SMSP

RC-09 AFI-1814 MULLER VAP55 ROLO 
COMPRESSOR MAQUINAS 1995 VAPS5507059192 DIESEL 524401934 SMSP

RC-11 AUB-
3046 DYNAPAC CA150 ROLO 

COMPRESSOR MAQUINAS 2010 10000102C0B001307 DIESEL 33062806-2 SMSP

RC-12 AUB-
3044 DYNAPAC CA150 ROLO 

COMPRESSOR MAQUINAS 2010 10000102A0B001365 DIESEL 33062798-8 SMSP

RC-13 - BOMAG - ROLO 
COMPACTADOR MAQUINAS 2015 - DIESEL - SMSP

RC-14 - BOMAG - ROLO 
COMPACTADOR MAQUINAS 2015 101462011281 DIESEL - SMSP

RC-15 - BOMAG - ROLO 
COMPACTADOR MAQUINAS 2015 - DIESEL - SMSP

RE-17 AYL-8094 RANDON RD406STD TB RETRO 
ESCAVADEIRA MAQUINAS 2014 9AD406AAKE0005694 DIESEL 1011600380 SMSP

RE-18 AYL-8095 RANDON RD406STD TB RETRO 
ESCAVADEIRA MAQUINAS 2014 9AD406AAPE0005693 DIESEL 1011603915 SMSP

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 305/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PLANTIMUDAS E COMÉRCIO LTDA - EPP.
OBJETO: Aquisição de mudas de hortaliças, para atender às necessidades da Secretaria Munici-
pal de Agricultura Pecuária e Abastecimento – SMAPA.
VALOR: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 138/2019.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 260/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de 03 (três) ônibus Mercedes Benz.
VALOR: R$ 35.620,00 (trinta e cinco, seiscentos e vinte reais) cada ônibus.
PRAZO: com a quitação ou aprovação formal do encontro de contas.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 034/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 051/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de protetor solar para uso dos servidores das secretarias municipais.
VALOR: R$ 34.614,02 (trinta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 114/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME
OBJETO: Fornecimento de protetor solar para uso dos servidores das secretarias municipais.
VALOR: R$ 295,63 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 114/2019.

R E C U R S O S  H U M A N O S

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 020/2019
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 25262/2019,

C O N V O C A
 a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 002/2018, a comparecer 
até o dia 20/08/2019 (Vinte de agosto de 2019), das 9 horas às 17 horas, na Sala 10 da Secretaria 
Municipal de Educação, situada à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º subsolo - Bairro Ronda, 
para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino.

Nome Emprego Classificação
Heloise Caroline Franco Ferreira Professor - 40 horas 282

 Conforme previsto no item 13.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 002/2018, 
se o candidato não puder assumir o emprego poderá solicitar que seu nome seja transferido para 
o final da lista de aprovados. Esta solicitação deverá ser feita mediante protocolo na Praça de 
Atendimento desta Prefeitura até o dia 20 de agosto de 2019 ou na reunião de escolha de vagas, 
mediante assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação.
 Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” no prazo 
estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 
de sua aprovação no referido Concurso Público.
    Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 13 de agosto de 2019

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARES
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA 
C.B.C Mello & Cia Ltda., torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Ponta Grossa - PR, a Licença Prévia para o empreendimento imobiliário denominado Condomínio 
Jardim Alpha Ponta Grossa a ser implantada na Rodovia PR-151 - sentido Castro (Km 4,3), muni-
cípio de Ponta Grossa, Paraná. 

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

C U LT U R A

EDITAL 017/2019
CONCURSO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE OBRAS E

 EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção de artistas visuais da cidade, oferecer es-
paço para exposição de seus trabalhos e adquirir obras para o Acervo Municipal de Obras de Arte, 
institui o Concurso de Estímulo à Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais no município 
de Ponta Grossa, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.
1 - DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - O objetivo deste edital é contemplar artistas residentes em Ponta Grossa com um investimen-
to inicial para produzir uma quantidade de obras necessárias para compor uma exposição indivi-
dual e garantir espaço para exposição dessas obras, que poderão ser comercializadas, gerando 
um capital de giro para compra de material para novas obras, viabilizando um ritmo constante de 
produção.
1.2 - Poderão participar pessoas físicas (maiores de 18 anos), domiciliadas no município de Ponta 
Grossa e com comprovada atuação na área artística e cultural.
1.3 - O tema será livre.
1.4 - Cada participante poderá apresentar 01 (um) projeto de produção de obras originais, com 
a possibilidade de inserir algumas obras produzidas a partir de 2016, desde que a poética seja a 
mesma, seguida de exposição (não serão aceitas cópias e obras efêmeras).

2 – DAS OBRAS E EXPOSIÇÃO:
2.1 – São exigidas a produção de, no mínimo, 15 (obras), com o tamanho máximo das obras de 
1,5m X 1,5m x 1,5m (incluindo a moldura, se houver); e mínimo de 0,8m X 0,8m X 0,8m.
2.2 - A exposição de cada artista selecionado será realizada em uma das galerias administradas 
pela Fundação Municipal de Cultura ou parceiras, em data a ser acordada entre os selecionados 
e a Fundação Municipal de Cultura.
2.3 – A divulgação da exposição ficará por conta da Fundação Municipal de Cultura. A impressão 
de outros materiais fica a critério do artista selecionado, sendo que a arte deverá ser fornecida, 
obrigatoriamente, pela Fundação Municipal de Cultura.
2.4 – Caso seja de interesse do artista selecionado, este poderá contratar serviço de coquetel para 
a abertura da exposição, com os custos correndo por conta própria.
2.5 - Como contrapartida, será incorporado ao Acervo Municipal de Obras de Arte 01 (uma) obra 
de cada projeto selecionado, compatível com o valor de mercado e o valor do prêmio, escolhida 
pela comissão avaliadora.
2.6 - As obras deverão ser retiradas em até 07 (sete) dias úteis após o encerramento de cada 
exposição. Após o prazo mencionado, a Fundação Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa não se responsabilizam pela guarda, conservação e eventuais danos.
2.7 - As obras que não forem retiradas em até 30 (trinta) dias após o término da exposição serão 
incorporadas ao Acervo Municipal de Obras de Arte.

3 - DA PREMIAÇÃO:
3.1 - O presente edital premiará até 02 (dois) projetos, no valor individual de R$ 3.000,00 (três 
mil reais).
3.2 - Os projetos vencedores receberão os prêmios em duas parcelas iguais: uma após a aprova-
ção da proposta e assinatura de recibo de todos os premiados, até o dia 10 de outubro de 2019; e 
outra após comprovação da atividade realizada, até 10 dias após a entrega do relatório.
3.3 - Expirado o prazo para comprovação da realização das atividades, o proponente perderá o 
direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de devolver, irrevogavelmente, o valor 
recebido como primeira parcela.
3.4 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 - DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 14 de agosto a 08 de setembro de 2019, estritamente de 
forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
 FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
 - Nome do projeto;
 - Dados do proponente (dados de contato e documentação);

 ANEXOS:
 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
 - Cópia do RG do proponente;
 - Cópia do CPF do proponente;
 - Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
 - Projeto da exposição (conforme modelo).
4.3 – O projeto inscrito deverá conter as seguintes informações:
 - Título da exposição;
 - Currículo do artista;
 - Poética do trabalho;
 - Proposta estética da exposição;
 - Esboços e estudos sobre o tema proposto;
 - Detalhamento  do  conjunto de obras que pretende executar (técnica, dimensão, suporte,     
              quantidade).
4.4 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se respon-
sabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impos-
sibilitem a transferência de dados.

5 - DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 10 de setembro, em Diário Oficial e no 
site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos artistas listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 17h do dia 11 de setembro, na sede da Fundação Municipal de Cultura 
– Departamento de Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
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de Cultura e pelo representante da cadeira de Artes Visuais do Conselho Municipal de Política Cul-
tural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de setembro, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 - DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 (três) 
membros da área de Artes Visuais, designados pela Fundação Municipal de Cultura em conjunto 
com o Conselho Municipal de Política Cultural, observando os seguintes critérios:
 a) adequação ao tema;
 b) inovação da proposta;
 b) qualificação do artista;
 c) viabilidade técnica para a realização do projeto;
6.2 - Os critérios serão avaliados com notas de 0 a 10, obtendo-se o resultado final a partir da 
média aritmética.
6.3 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
6.4 – A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultural e a Fundação Municipal 
de Cultura poderão aprovar os projetos com ressalvas, com aprovação final mediante alterações 
sugeridas aos proponentes.

7 - DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 25 de setembro de 2019.
7.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor corresponden-
te a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura, para uso pelo segmento 
de Artes Visuais.

8 – DO RELATÓRIO:
8.1 – Cada contemplado deverá comprovar a realização de todas as fases por meio da entrega de 
um relatório ao final das atividades, que deverá, obrigatoriamente, conter:
 - Cronograma das atividades realizadas;
 - Foto de todas as obras finalizadas;
 - Mínimo de 10 (dez) fotos da abertura da exposição, que mostre o público;
 - Depoimento do contemplado acerca da participação no edital, com informações  sobre  o                  
              andamento das atividades e logística, aceitação do público, dificuldades, pontos positivos  
              e negativos e sugestões.
8.2 – Os relatórios deverão ser entregues impressos, coloridos e encadernados no Departamento 
de Cultura da Fundação Municipal de Cultura até o dia 12 de dezembro de 2019.
8.3 - Caso o contemplado não entregue o relatório comprovando a realização das atividades sofre-
rá as sanções previstas no item 3.3 e ficará automaticamente inabilitado para concorrer a futuros 
editais a serem propostos pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural pelo prazo de 02 (dois) anos.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fundação Municipal de 
Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação junto 
aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este edital aten-
de ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
9.3 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
9.4 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.5 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
9.6 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 14 de agosto a 08 de setembro
Homologação Até 10 de setembro de 2019
Prazo para recursos 17h do dia 11 de setembro de 2019
Avaliação dos recursos Até 13 de setembro de 2019
Publicação do resultado final Até 25 de setembro de 2019
Pagamento da 1ª parcela Até 10 de outubro de 2019

Exposições Até 10 de dezembro, em período a ser definido entre artista e 
coordenação do Setor de Artes Visuais

Entrega de relatório Até 12 de dezembro de 2019
Pagamento da 2ª parcela Até 10 dias após a entrega do relatório
Devolução das obras Até 30 dias após o encerramento da exposição

______________________________________________________________________________
EDITAL 018/2019

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de incentivar a realização de atividades ligadas ao segmento de 
Artes Visuais, institui o Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais no município de Ponta 
Grossa, com recursos do Fundo Municipal de Cultura.
1 - DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - O presente edital destina-se à seleção de projetos relacionados com as diversas vertentes 
das Artes Visuais, a serem executados em diferentes locais de abrangência pública no município 
de Ponta Grossa, entre os dias 09 de outubro a 24 de novembro. 
1.2 - Poderão participar pessoas físicas (maiores de 18 anos), domiciliadas no município de Ponta 
Grossa e com comprovada atuação na área artística e cultural.
1.3 - Será possível a apresentação de até 02 (dois) projetos por proponente.

2 - DOS PROJETOS:
2.1 - Os projetos inscritos poderão contemplar os mais variados gêneros e estilos das Artes Visu-
ais, tanto em atividades artísticas (como propostas de exposições individuais e coletivas, festivais 
etc.), ações formativas (oficinas, palestras, visitas guiadas etc.) e ações de divulgação e preserva-
ção da memória (revista, produção audiovisual, catálogo etc.) coerentes aos objetivos deste edital.
2.2 - As atividades serão gratuitas, devendo ocorrer em espaços de abrangência pública, como 
escolas, praças, associações comunitárias, centros assistenciais, espaços culturais, ONGs, proje-
tos sociais, terminais de ônibus e outros equipamentos públicos municipais, estaduais e federais, 
entre outras possibilidades. 
2.3 - A organização das atividades é de responsabilidade do proponente, incluindo agendamento 
dos espaços, autorizações necessárias, direitos autorais e locação de equipamentos (quando for o 
caso). A Fundação Municipal de Cultura poderá auxiliar neste processo, se for possível.

2.4 - O proponente contemplado com este edital não poderá cobrar ingressos ou vender a ativi-
dade.

3 - DA PREMIAÇÃO:
3.1 - O presente edital premiará até 04 (quatro) projetos, no valor individual de R$ 3.000,00 (três 
mil reais).
3.2 – Os valores a serem pleiteados deverão estar discriminados e justificados na planilha orça-
mentária a ser enviada no momento da inscrição.
3.3 - Os projetos vencedores receberão os prêmios em duas parcelas iguais: uma após a aprova-
ção da proposta e assinatura de recibo de todos os premiados, até o dia 08 de outubro de 2019; e 
outra após comprovação da atividade realizada, até o dia 06 de dezembro de 2019.
3.4 - Expirado o prazo para comprovação da realização das atividades, o proponente perderá o 
direito de receber a segunda parcela do prêmio, além de ter de devolver, irrevogavelmente, o valor 
recebido como primeira parcela.
3.5 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 - DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – As inscrições estarão abertas de 14 de agosto a 08 de setembro de 2019, estritamente de 
forma online pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
4.2 - O interessado deverá inserir os seguintes dados e anexar os seguintes arquivos:
 FORMULÁRIO ELETRÔNICO:
 - Nome do projeto;
 - Dados do proponente (dados de contato e documentação);

 ANEXOS:
 - Cópia do comprovante de residência em nome do proponente;
 - Cópia do RG do proponente;
 - Cópia do CPF do proponente;
 - Cópia do cartão bancário em nome do proponente;
 - Projeto de atividade.
4.3 – O projeto inscrito deverá conter as seguintes informações:
 - Título do projeto;
 - Sinopse;
 - Nome artístico dos integrantes e/ou grupos envolvidos;
 - Justificativa do projeto;
 - Relação dos espaços aonde serão realizadas as atividades;
 - Cronograma prévio de atividades;
 - Cartas de Anuência dos responsáveis pelos espaços;
 - Planilha orçamentária;
 - Expectativa de público;
 - Histórico   ou   currículo  de trabalhos desenvolvidos pelo proponente e/ou integrantes do 
              projeto.
4.4 - A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e a Fundação Municipal de Cultura não se respon-
sabilizam por inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros fatores que impos-
sibilitem a transferência de dados.

5 - DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 10 de setembro, em Diário Oficial e no 
site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos espetáculos listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 17h do dia 11 de setembro, na sede da Fundação Municipal de Cultura 
– Departamento de Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo representante da cadeira de Artes Visuais do Conselho Municipal de Política Cul-
tural. O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de setembro, podendo haver publicação 
de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 - DA SELEÇÃO:
6.1 - Os projetos inscritos neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 (três) 
membros da área de Artes Visuais, designados pela Fundação Municipal de Cultura em conjunto 
com o Conselho Municipal de Política Cultural, observando os seguintes critérios:
 a) abrangência e otimização dos recursos da planilha orçamentária;
 b) qualidade e justificativa das atividades propostas;
 b) qualificação dos artistas envolvidos no projeto;
 c) viabilidade técnica para a realização do projeto;
 d) descentralização e alcance de públicos diversos.
6.2 - Os critérios serão avaliados com notas de 0 a 10, obtendo-se o resultado final a partir da 
média aritmética.
6.3 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar 
de conceder os prêmios em função da qualidade dos projetos apresentados.
6.4 – A comissão avaliadora, o Conselho Municipal de Política Cultural e a Fundação Municipal 
de Cultura poderão aprovar os projetos com ressalvas, com aprovação final mediante alterações 
sugeridas aos proponentes para melhor utilização dos recursos, inclusive enquadrando os projetos 
em outras faixas de valores.

7 - DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 26 de setembro de 2019.
7.2 - Se houver um número menor de projetos selecionados para este edital, o valor correspon-
dente a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura, para uso conforme 
deliberação do Conselho Municipal de Política Cultural.

8 – DO RELATÓRIO:
8.1 – Cada contemplado deverá comprovar a realização de todas as fases por meio da entrega de 
um relatório ao final das atividades, que deverá, obrigatoriamente, conter:
 - Cronograma das atividades realizadas;
 - Mínimo de 05 (cinco) fotos de cada atividade, mostrando o público presente e a atividade  
              sendo realizada;
 - Cartas  dos  responsáveis  de  todos  os  espaços  contendo  o dia em que foi realizada a 
              atividade, bem como o número de público de cada atividade;
 - Depoimento do contemplado acerca da participação no edital, com informações  sobre  o
                andamento das atividades e logística, aceitação do público, dificuldades, pontos positivos  
              e negativos e sugestões.
8.2 – Os relatórios deverão ser entregues impressos, coloridos e encadernados no Departamento 
de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, até o dia 02 de dezembro de 2019.
8.3 - Caso o contemplado não entregue o relatório comprovando a realização das atividades sofre-
rá as sanções previstas no item 3.4 e ficará automaticamente inabilitado para concorrer a futuros 
editais a serem propostos pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural pelo prazo de 02 (dois) anos.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas inadimplentes com a Fundação Municipal 
de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fundação Municipal de 
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Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural.
9.2 - Todas as despesas e responsabilidades em relação a direitos autorais e arrecadação junto 
aos escritórios de representação ficarão por conta dos proponentes dos projetos. Este edital aten-
de ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
9.3 - Em toda a divulgação dos projetos deverá constar, obrigatoriamente, a seguinte informação: 
Projeto selecionado pelo Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais – acompanhado das 
logomarcas da Prefeitura de Ponta Grossa, da Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural (disponibilizadas pela Fundação Municipal de Cultura). Todas as artes 
deverão ser aprovadas pela Fundação Municipal de Cultura antes de sua divulgação. A aprovação 
se dará através do e-mail fmcpg@hotmail.com. 
9.4 - Os inscritos concordam e permitem o uso de seu nome e imagem sem qualquer ônus para 
os realizadores.
9.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
9.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
9.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 14 de agosto a 08 de setembro de 2019
Homologação 10 de setembro de 2019
Prazo para recursos 17h do dia 11 de setembro de 2019
Avaliação dos recursos Até 13 de setembro de 2019
Resultado do concurso Até 26 de setembro de 2019
Pagamento da 1ª parcela do prêmio Até 08 de outubro de 2019
Prazo para execução do projeto 09 de outubro a 24 de novembro de 2019
Entrega do relatório Até 02 de dezembro de 2019
Pagamento da 2ª parcela do prêmio Até 06 de dezembro de 2019

______________________________________________________________________________
EDITAL 019/2019

2ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA
 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção de novos artistas visuais da cidade e 
também a formação de plateia desse segmento artístico, institui o edital que regulamenta a 2ª 
Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa, no ano de 2019, com recursos do Fundo Municipal de 
Cultura.
1. DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - A 2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa tem como base os seguintes objetivos, pen-
sando no fomento de produção e fruição de obras de arte visuais em Ponta Grossa: tornar aces-
sível ao público produção artistíca visual de Ponta Grossa; fomentar a produção e circulação de 
novas obras no circuito expositivo de Ponta Grossa; incentivar novos artistas a produzir e expor 
suas obras, pensando nas futuras gerações de artistas em Ponta Grossa; e formar público visitante 
frequente nas exposições de arte que acontecem em Ponta Grossa, através de monitorias progra-
madas na exposição a ser realizada. 
1.2 - Podem inscrever-se gratuitamente artistas maiores de 18 anos, domiciliados em Ponta Gros-
sa, que nunca tenham participado de exposições individuais em instituições voltadas ao expor 
arte (Estação Arte, Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa e Galeria de Arte da UEPG, por 
exemplo).
1.3 - O artista poderá inscrever trabalhos de sua autoria e propriedade, e estes devem ser inéditos 
em exposições de arte.
1.4 – O tema será livre e as obras podem ser apresentadas nas seguintes categorias:
 - Fotografia;
 - Pintura;
 - Escultura;
 - Cerâmica;
 - Gravura;
 - Colagem;
 - Assemblage;
 - Desenho;
 - Instalação.
1.5 - Cada participante poderá inscrever até 05 (cinco) obras.
1.6 – Podem participar coletivo de artistas. Neste caso, deve conter na inscrição da obra a especi-
ficação do nome do coletivo, os membros que o compõe, o currículo de cada integrante,  anexado 
junto à ficha de inscrição (lembrando que todos os membros devem ser artistas domiciliados em 
Ponta Grossa). Apenas um responsável do coletivo deverá preencher e assinar a ficha de inscrição 
enviada. Integrantes do grupo não estarão impedidos de se inscreverem por outros grupos ou 
individualmente.
1.7 - O tamanho máximo das obras será de 1,5m X 1,5m para obras bidimensionais (incluindo a 
moldura, se houver); e 1,5m X 1,5m x 1,5m para obras tridimensionais e instalações.

2. DA EXPOSICÃO:
2.1 - A 2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa será realizado na Galeria João Pilarski – 
Centro de Cultura, com abertura no dia 08 de novembro de 2019, às 19h30, permanecendo aberta 
à visitação pública, no horário de funcionamento do Centro de Cultura, até o dia 29 de novembro 
de 2019. 

3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Serão distribuídos 16 (dezesseis) prêmios, referente à ajuda de custo, no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) para cada artista ou coletivo selecionado para exibir sua(s) obra(s) na 2ª Exposi-
ção Novos Artistas de Ponta Grossa. Este valor será pago até o dia 14 de novembro de 2019, após 
a divulgação dos selecionados e assinatura do recibo de todos os artistas.
3.2 – O artista ou coletivo poderá ser premiado com mais de uma obra, entretanto, só terá direito 
a receber 01 (um) prêmio em dinheiro.
3.3 – A comissão avaliadora poderá entregar Menções Honrosas, porém, sem direito à premiação 
em dinheiro.
3.4 - Cabe ao artista: produção e execução dos trabalhos, entregas respeitando todos os prazos 
presentes neste edital, transporte das obras e demais despesas.
3.5 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 – O proponente ou representante legal deverá protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura, sua 
inscrição entre os dias 14 de agosto a 20 de setembro de 2019, endereçado à: Fundação Municipal 
de Cultura – Departamento de Cultura – Edital da 2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa.
4.2 - A inscrição será feita obrigatoriamente mediante apresentação de um dossiê no formato A4 
ou ofício, folhas soltas, composta por:
   a)   Ficha de inscrição preenchida de forma legível, devidamente assinada (Anexo II deste 

edital, disponível pela internet no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura);
   b)    Imagens de 01 a 05 obras, sendo que cada inscrição de obra corresponde à um conjuntos 

três imagens, nos seguintes moldes: uma imagem no tamanho mínimo de 18 cm x 24 cm 
cada uma com visualização geral da obra, duas imagens distintas com no mínimo 10 cm 
x 15 cm com possível visualização de detalhes da obra, coladas ou impressas em papel 
no formato A4 e contendo, no verso, coladas e preenchidas, as respectivas etiquetas de 
identificação de imagens que constam na ficha de inscrição (conforme Anexo III deste 
edital). 

   c)   Toda manifestação que não puder ser inscrita nos moldes do item b, acima, poderá ser 
feita mediante apresentação de um projeto único que contenha todas as informações que 
o artista julgar necessárias para a perfeita compreensão de sua proposta, e desde que 
contidas num envelope A4, tais como memorial descritivo escrito (obrigatório), fotos, de-
senhos, croquis, fotos de maquetes, perspectivas tridimensionais, amostra de materiais, 
DVDs, CDs, pen drives, etc;

   d)    Pequeno texto (máximo uma página) sobre a pesquisa/produção;     
   e)   Currículo artístico resumido (máximo de uma página);
   f)    Termo de doação dos trabalhos à Prefeitura de Ponta Grossa – preenchido e assinado – 

para o caso dos mesmos, ao término da exposição, não serem retirados pelo artista no 
período estipulado no item 9.7 deste edital (conforme Anexo IV deste edital)

4.3 – Para as inscrições, fazemos as seguintes recomendações:
 - Que as fotos sejam realizadas por um fotógrafo profissional, em estúdio ou em condições  
               adequadas de luminosidade;
 - Que o “flash” não seja utilizado a fim de evitar a distorção das cores;
 - Que a máquina fotográfica esteja fixada em tripé para evitar tremores e desfoques;
 - Que os trabalhos sejam fotografados diretamente, isto é, sem vidros;
 - Que  o  enquadramento mostre apenas  o  trabalho,  sem que  apareçam as molduras ou 
               fundos estranhos
 - Que as fotos de detalhes estejam bem focadas, afim de valorizar a obra inscrita. 
4.4 – A Galeria João Pilarski possui espaço físico de m x m, com Xm de pé direito. Estarão dispo-
níveis para uso durante a exposição os seguintes equipamentos:
 - 7 (sete) painéis de madeira com 1,50 m de largura x 2,20 de altura.
 - 16 (dezesseis) painéis de metal com 0,90m de largura x 1,20m de altura.
 - 8 (oito) painéis de madeira com rodinhas com 1,20m de largura x 1,70m de altura.
4.5 - O imóvel do Centro de Cultura é tombado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. 
Sendo assim, não é permita qualquer alteração em sua estrutura.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 24 de setembro de 2019, em Diário 
Oficial e no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições 
deferidas e indeferidas, com os nomes dos artistas listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 17h do dia 25 de setembro de 2019, na sede da Fundação Municipal 
de Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Artes Visuais do Conselho Municipal de Política Cultural. O 
resultado dos recursos será divulgado até o dia 27 de setembro de 2019, podendo haver publica-
ção de novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 – DA SELEÇÃO:
6.1 – As obras inscritas neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 (três) 
membros da área de Artes Visuais, , obrigatoriamente de fora do município de Ponta Grossa, de-
signados pela Fundação Municipal de Cultura em conjunto com o Conselho Municipal de Política 
Cultural, observando os seguintes critérios:
a) qualidade artística das obras enviadas (9,0 pontos);
b) viabilidade técnica para a realização da proposta (1,0 ponto).
6.2 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar de 
conceder um ou mais prêmios em função da qualidade das obras apresentadas.

7. DO RESULTADO:
7.1 - O resultado final do concurso será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 25 de outubro de 2019.
7.2 - Se houver um número menor de obras selecionadas para este edital, o valor correspondente 
a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na  rubrica correspondente 
à cadeira de Artes Visuais, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento deverá 
ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

8 – DO ENVIO DOS TRABALHOS
8.1 - As obras selecionadas para a exposição deverão ser entregues no Setor de Artes Visuais 
(Rua Augusto Ribas, 722 – anexo ao Centro de Cultura) de 28 de outubro a 06 de novembro de 
2019.
8.2 - As obras devem estar em condições adequadas para exposição, contendo molduras em caso 
de obras em telas, papéis e semelhantes. Obras entreguem sem suporte adequado para expo-
sição não farão parte da exposição, sendo devolvidas ao artista e este não irá receber o prêmio 
disponibilizado pela Fundação Municipal de Cultura.
8.3 - No caso de instalações, o artista ficará responsável pela sua montagem e desmontagem, 
mediante agendamento com a direção da Estação Arte.
8.4 - Os equipamentos e acessórios necessários para montagem e exibição dos trabalhos deverão 
ser fornecidos pelo artista (TV, projetor, iluminação especial, computadores, sensores, etc).
8.5 - A Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa não se responsabiliza por danos ou extra-
vios no transporte dos trabalhos e por danos acidentais que porventura ocorram com os trabalhos 
e dossiês durante a exposição, devendo cada artista providenciar o seguro caso julgue necessário.

9 – DA DEVOLUÇÃO DAS OBRAS
9.1 - Os trabalhos deverão ser retirados no Setor de Artes Visuais de 02 a 13 de dezembro de 2019, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.
9.2 - Os dossiês não serão devolvidos, ficando guardados no setor de documentação do Setor de 
Artes Visuais, para eventuais pesquisas. 
9.3 - Nenhum trabalho poderá ser retirado antes do encerramento da exposição.
9.4 - Os trabalhos não retirados pessoalmente serão devolvidos mediante prévio contrato do artista 
com a transportadora da sua escolha, para que a mesma retire os trabalhos no local, com o frete 
já pago pelo artista, dentro do prazo estipulado de devolução das obras.
9.5 - Cessa a responsabilidade da Fundação Municipal de Culutra no momento em que os traba-
lhos forem entregues aos artistas ou transportadoras dentro dos prazos estipulados neste edital.
9.6 - A responsabilidade e as despesas da remessa e retirada dos trabalhos ocorrerão por conta 
do artista.
9.7 - Os trabalhos não retirados até a data limite passarão a integrar o patrimônio da Prefeitura de 
Ponta Grossa e da Fundação Municipal de Culutra, inclusive com a cessão definitiva de seu direito 
patrimonial, conforme o termo de doação assinado no ato da inscrição. O Conselho Municipal de 
Política Cultural (segmento de Artes Visuais) e o Setor de Artes Visuais da Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa decidirão sobre o destino e utilização das obras.
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 - Trabalhos que exijam montagens especiais só serão exibidos se o artista disponibilizar o 
material necessário.  
10.2 - Ocorrendo falhas técnicas não eliminadas em 48 (quarenta e oito) horas pelo artista ou seu 
representante, e que impeça o funcionamento normal do trabalho, esse será retirado da exposição.
10.3 - O artista participante autoriza o uso do seu nome, imagem e imagens de suas obras em 
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todo o material de divulgação da 2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa, e dos eventos da 
Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa.
10.4 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fun-
dação Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fun-
dação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política 
Cultural.
10.5 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
10.6 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
10.7 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
10.8 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 14 de agosto a 20 de setembro
Homologação Até 24 de setembro de 2019
Prazo para recursos 17h do dia 25 de setembro de 2019
Avaliação dos recursos Até 27 de setembro de 2019
Publicação do resultado final Até 25 de outubro de 2019
Entrega das obras premiadas 28 de outubro a 06 de novembro de 2019
Abertura da exposição 08 de novembro de 2019, às 19h30
Exposição Até 29 de novembro
Pagamento do prêmio Até 14 de novembro de 2019
Devolução das obras 02 a 13 de dezembro de 2019

ANEXO II
Ficha de inscrição

2ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA
Nome completo: ________________________________________________________________
Nome artístico: _________________________________________________________________
Data de Nascimento: ________ /________ /________  Naturalidade:__________________________
RG: _______________________________________________
CPF: _______________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: ____________ 
CEP: _____________________________
Telefone 1: (_____) ___________________ Telefone 2: (_____) ___________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Site:_________________________________________________________________________
WhatsApp: _______________________________________
Participação em grupo coletivo: (    ) SIM  (     ) NÃO 

Consta do dossiê:
(     ) imagens de ______ trabalhos com as respectivas fichas
(     ) projeto     (     ) ano de produção
(     ) título     (     ) texto de apresentação
(     ) dimensões    (     ) currículo artístico
(     ) materiais utilizados    (     ) declaração

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do regulamento da 2ª Exposição Novos Artistas de 
Ponta Grossa e comprometo-me a cumpri-lo na íntegra.

_____________________________________________________
Assinatura do Artista

ANEXO III
Etiqueta de Identificação

2ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA
Número de inscrição (uso da organização): ___________________________________________
Nome completo: ________________________________________________________________
Nome artístico: _________________________________________________________________
Nome da obra: _________________________________________________________________
Dimensões: ____________________________________________________________________
Técnica e materiais utilizados: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ano da produção: _______________________________________________________________

ANEXO IV
Declaração - Termo de doação

2ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA
 Eu, ____________________________________________________________________, 
abaixo assinado, portador do RG _____________________________________ e CPF ________
________________________, declaro ter ciência dos termos do regulamento de realização da 2ª 
EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA, regido pelo Edital nº 012/2019 e realizado 
pela Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e pelo Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural. Declaro ainda que, não fazendo a retirada do(s) trabalho(s) artístico(s) 
por mim inscrito(s) no prazo constante do regulamento é de minha livre vontade, expressa nessa 
declaração, doá-lo(s), sem ônus, ao Município de Ponta Grossa, inclusive com a cessão definitiva 
do direito patrimonial, podendo dar o destino que melhor lhe convier.
 Sendo esta minha manifestação de vontade, firmo o presente.

Ponta Grossa, ______ / ______________________ / 2019
______________________________________________________________

Assinatura do artista
______________________________________________________________________________

EDITAL 020/2019
10º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA

 A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e o Con-
selho Municipal de Política Cultural, atendendo às políticas culturais do Município aprovadas 
nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 
13.026/2017), com a finalidade de estimular a produção dos artistas visuais da cidade, promover 
o intercâmbio com a produção de artistas brasileiros, adquirir obras para o Acervo Municipal de 
Obras de Arte e incentivar a formação de plateia desse segmento artístico, institui o edital que re-
gulamenta o 10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa, no ano de 2019, com recursos do Fundo 
Municipal de Cultura.
1. DA PARTICIPAÇÃO:
1.1 - Podem inscrever-se artistas maiores de 18 anos, domiciliados em Ponta Grossa.
1.3 - O artista poderá inscrever trabalhos de sua autoria e propriedade, e estes devem ser inéditos 

em exposições de arte.
1.4 – O tema será o patrimônio cultural (material e imaterial); costumes e fazeres; e inventário de 
referências culturais. As obras podem ser apresentadas nas seguintes categorias:
 - Fotografia;
 - Pintura;
 - Escultura;
 - Gravura;
 - Cerâmica;
 - Colagem;
 - Assemblage;
 - Desenho;
 - Instalação.
1.5 - Cada participante poderá inscrever até 03 (três) obras, na mesma poética.
1.6 - O tamanho máximo das obras será de 1,5m X 1,5m para obras bidimensionais (incluindo a 
moldura, se houver); e 1,5m X 1,5m x 1,5m para obras tridimensionais e instalações.
1.7 – Podem participar coletivo de artistas. Neste caso, deve conter na inscrição da obra a especi-
ficação do nome do coletivo, os membros que o compõe, o currículo de cada integrante, anexado 
junto à ficha de inscrição. Apenas um responsável do coletivo deverá preencher e assinar a ficha 
de inscrição enviada. Integrantes do grupo não estarão impedidos de se inscreverem por outros 
grupos ou individualmente.

2. DA EXPOSICÃO:
2.1 – O 10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa será realizado na Galeria João Pilarski, com 
abertura no dia 05 de outubro de 2019, às 19h30, permanecendo aberta à visitação pública, no 
horário de funcionamento do Centro de Cultura, até o dia 31 de outubro de 2019. 

3. DA PREMIAÇÃO:
3.1 - Serão distribuídos 03 (três) Prêmios-Aquisição:
 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais);
 2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais);
 3º lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais);
3.2 – A premiação será paga até o dia 31 de outubro de 2019, após todos os premiados assinarem 
o recibo e termo de aquisição.
3.2 – As obras premiadas/adquiridas serão automaticamente incorporadas ao patrimônio da Pre-
feitura de Ponta Grossa e Fundação Municipal de Cultura, e incluídas no Acervo Municipal de 
Obras de Arte.
3.3 - A comissão avaliadora poderá entregar Menções Honrosas, porém, sem direito à premiação 
em dinheiro.
3.4 - Cada prêmio poderá ser dado a uma obra ou para o conjunto de obras de um mesmo artista 
que se complementem.
3.5 - Cabe ao artista: produção e execução dos trabalhos, entregas respeitando todos os prazos 
presentes neste edital, transporte das obras e demais despesas.
3.6 – Recairá sobre o valor bruto da premiação os devidos impostos.

4 – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 – O proponente ou representante legal deverá protocolar, no Protocolo Geral da Prefeitura, sua 
inscrição entre os dias 14 de agosto a 06 de setembro de 2019, endereçado à: Fundação Municipal 
de Cultura – Departamento de Cultura – Edital do 10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa.
4.2 - A inscrição será feita obrigatoriamente mediante apresentação de um dossiê no formato A4 
ou ofício, folhas soltas, composta por:
a) Ficha de inscrição preenchida de forma legível, devidamente assinada (Anexo II deste edital, 

disponível pela internet no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura);
    b)   Imagens de 01 a 03 obras, sendo que cada inscrição de obra corresponde à um conjuntos 

três imagens, nos seguintes moldes: uma imagem no tamanho mínimo de 18 cm x 24 cm 
cada uma com visualização geral da obra, duas imagens distintas com no mínimo 10 cm 
x 15 cm com possível visualização de detalhes da obra, coladas ou impressas em papel 
no formato A4 e contendo, no verso, coladas e preenchidas, as respectivas etiquetas de 
identificação de imagens que constam na ficha de inscrição (conforme Anexo III deste 
edital). 

    c)   Toda manifestação que não puder ser inscrita nos moldes do item b, acima, poderá ser 
feita mediante apresentação de um projeto único que contenha todas as informações que 
o artista julgar necessárias para a perfeita compreensão de sua proposta, e desde que 
contidas num envelope A4, tais como memorial descritivo escrito (obrigatório), fotos, de-
senhos, croquis, fotos de maquetes, perspectivas tridimensionais, amostra de materiais, 
DVDs, CDs, pen drives, etc;

   d)    Pequeno texto (máximo uma página) sobre a pesquisa/produção;     
   e)    Currículo artístico resumido (máximo de uma página);
   f)    Termo de doação dos trabalhos à Prefeitura de Ponta Grossa – preenchido e assinado – 

para o caso dos mesmos, ao término da exposição, não serem retirados pelo artista no 
período estipulado no item 9.7 deste edital (conforme Anexo IV deste edital)

4.3 – Para as inscrições, fazemos as seguintes recomendações:
 - Que as fotos sejam realizadas por um fotógrafo profissional, em estúdio ou em condições 
              adequadas de luminosidade;
 - Que o “flash” não seja utilizado a fim de evitar a distorção das cores;
 - Que a máquina fotográfica esteja fixada em tripé para evitar tremores e desfoques;
 - Que os trabalhos sejam fotografados diretamente, isto é, sem vidros;
 - Que  o  enquadramento  mostre  apenas  o  trabalho,  sem que apareçam as molduras ou  
              fundos estranhos
 - Que as fotos de detalhes estejam bem focadas, afim de valorizar a obra inscrita. 

5 – DA HOMOLOGAÇÃO:
5.1 - A Fundação Municipal de Cultura publicará até o dia 10 de setembro, em Diário Oficial e no 
site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, o edital de homologação com as inscrições deferidas e 
indeferidas, com os nomes dos artistas listados em ordem alfabética.
5.2 - Eventuais recursos ao indeferimento de inscrição devem ser encaminhados pessoalmente, 
em formato de ofício, até às 17h do dia 11 de setembro, na sede da Fundação Municipal de Cultura.
5.3 - Os recursos serão avaliados em até 48 horas por um representante da Fundação Municipal 
de Cultura e pelo titular da cadeira de Artes Visuais do Conselho Municipal de Política Cultural. 
O resultado dos recursos será divulgado até o dia 13 de setembro, podendo haver publicação de 
novo edital de inscrições deferidas, com os devidos reparos.

6 – DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO E RESULTADO:
6.1 – As obras inscritas neste edital serão avaliados por uma comissão composta por 03 (três) 
membros da área de Artes Visuais, designados pela Fundação Municipal de Cultura em conjunto 
com o Conselho Municipal de Política Cultural, observando o critério da qualidade artística das 
obras enviadas.
6.2 - A decisão da comissão avaliadora em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural 
e a Fundação Municipal de Cultura é irrevogável e irrecorrível, podendo as três instâncias deixar de 
conceder um ou mais prêmios em função da qualidade das obras apresentadas.
6.3 – A avaliação da 1º fase será feita a partir dos materiais enviados no momento da inscrição.
6.4 – O resultado da 1ª fase será publicado em Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.
pr.gov.br/cultura, até o dia 20 de setembro de 2019.
6.5 - O número de obras selecionadas estará a critério da comissão avaliadora de acordo com a 
capacidade da galeria.
6.6 – Os artistas aprovados na 1ª fase deverão enviar as obras selecionadas para o Setor de 
Artes Visuais da Fundação Municipal de Cultura (Rua Augusto Ribas, 722 – anexo ao Centro de 
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Cultura), entre os dias 23 de setembro a 02 de outubro de 2019 para serem expostas e poderem 
concorrer aos prêmios.
6.7 - As obras devem estar em condições adequadas para exposição, contendo molduras em caso 
de obras em telas, papéis e semelhantes. Obras entreguem sem suporte adequado para exposi-
ção não farão parte, sendo devolvidas ao artista e este não irá receber o prêmio disponibilizado 
pela Fundação Municipal de Cultura.
6.8 - No caso de instalações, o artista ficará responsável pela sua montagem e desmontagem, 
mediante agendamento com a direção da Estação Arte.
6.9 – A avaliação da 2ª fase será feita presencialmente, com o resultado final a ser divulgado na 
cerimônia de abertura do 10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa e posteriormente publicado 
em Diário Oficial, bem como no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura, até o dia 08 de outubro 
de 2019.
6.10 - Se houver um número menor de obras selecionadas para este edital, o valor correspondente 
a cada premiação não-paga voltará para o Fundo Municipal de Cultura na  rubrica correspondente 
à cadeira de Artes Visuais, para uso exclusivo em novos editais. O mesmo procedimento deverá 
ser adotado no caso de sobra do valor destinado a pagamento de despesas gerais.

7 – DA DEVOLUÇÃO DAS OBRAS
7.1 - Os trabalhos deverão ser retirados no Setor de Artes Visuais de 01 a 29 de novembro de 2019, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.
7.2 - Os dossiês não serão devolvidos, ficando guardados no setor de documentação do Setor de 
Artes Visuais, para eventuais pesquisas. 
7.3 - Nenhum trabalho poderá ser retirado antes do encerramento da exposição.
7.4 - Os trabalhos não retirados pessoalmente serão devolvidos mediante prévio contrato do artista 
com a transportadora da sua escolha, para que a mesma retire os trabalhos no local, com o frete 
já pago pelo artista, dentro do prazo estipulado de devolução das obras.
7.5 - Cessa a responsabilidade da Fundação Municipal de Culutra no momento em que os traba-
lhos forem entregues aos artistas ou transportadoras dentro dos prazos estipulados neste edital.
7.6 - A responsabilidade e as despesas da remessa e retirada dos trabalhos ocorrerão por conta 
do artista.
7.7 - Os trabalhos não retirados até a data limite passarão a integrar o patrimônio da Prefeitura de 
Ponta Grossa e da Fundação Municipal de Culutra, inclusive com a cessão definitiva de seu direito 
patrimonial, conforme o termo de doação assinado no ato da inscrição. O Conselho Municipal de 
Política Cultural (segmento de Artes Visuais) e o Setor de Artes Visuais da Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa decidirão sobre o destino e utilização das obras.
 
8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 - A Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa não se responsabiliza por danos ou extra-
vios no transporte dos trabalhos e por danos acidentais que porventura ocorram com os trabalhos 
e dossiês durante a exposição, devendo cada artista providenciar o seguro caso julgue necessário.
8.2 - O artista participante autoriza o uso do seu nome, imagem e imagens de suas obras em todo o 
material de divulgação do 10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa, e dos eventos da Fundação 
Municipal de Cultura de Ponta Grossa.
8.3 - Não poderão participar deste edital pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fun-
dação Municipal de Cultura ou com a Prefeitura de Ponta Grossa, bem como servidores da Fun-
dação Municipal de Cultura e membros titulares e/ou suplentes do Conselho Municipal de Política 
Cultural.
8.4 - É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e regularização de toda e 
qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra inscrita. Este edital atende ao disposto 
na Lei Federal nº 9.610 de 12/02/1998 sobre direitos autorais.
8.5 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento.
8.6 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Fundação Municipal de Cultura 
em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural.
8.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019.
FERNANDO DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural

ANEXO I
Datas importantes

Inscrições 14 de agosto a 06 de setembro de 2019
Homologação 10 de setembro de 2019
Prazo para recursos 17h do dia 11 de setembro de 2019
Avaliação dos recursos 13 de setembro de 2019
Resultado da 1ª fase Até 20 de setembro de 2019
Entrega das obras para exposição Até 27 de setembro de 2019
Abertura do Salão e divulgação do resultado final 05 de outubro de 2019, às 19h30
Exposição Até 31 de outubro de 2019
Pagamento do prêmio Até 31 de outubro de 2019
Devolução das obras 01 a 29 de novembro de 2019

ANEXO II
Ficha de inscrição

10º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA
Nome completo: ________________________________________________________________
Nome artístico: _________________________________________________________________
Data de Nascimento: ________ /________ /________                    Naturalidade:______________
RG: _______________________________________________
CPF: _______________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________________ UF: ____________ 
CEP: _____________________________
Telefone 1: (_____) ___________________ Telefone 2: (_____) ___________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Site:__________________________________________________________________________
WhatsApp: _______________________________________
Participação em grupo coletivo: (    ) SIM  (     ) NÃO 

Consta do dossiê:
(     ) imagens de ______ trabalhos com as respectivas fichas
(     ) projeto     (     ) ano de produção
(     ) título     (     ) texto de apresentação
(     ) dimensões    (     ) currículo artístico
(     ) materiais utilizados    (     ) declaração

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do regulamento da 10º Salão de Artes Visuais de 
Ponta Grossa e comprometo-me a cumpri-lo na íntegra.

_____________________________________________________
Assinatura do Artista

ANEXO III
Etiqueta de Identificação

10º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA
Número de inscrição (uso da organização): ___________________________________________
Nome completo: ______________________________________________________________
Nome artístico: _________________________________________________________________
Nome da obra: _______________________________________________________________
Dimensões: ________________________________________________________________
Técnica e materiais utilizados: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ano da produção: _______________________________________________________________

ANEXO IV
Declaração - Termo de doação

10º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA
 Eu, ____________________________________________________________________, 
abaixo assinado, portador do RG _____________________________________ e CPF _______
_________________________, declaro ter ciência dos termos do regulamento de realização do 
10º SALÃO DE ARTES VISUAIS DE PONTA GROSSA, regido pelo Edital nº 020/2019 e realizado 
pela Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de Cultura, e pelo Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural. Declaro ainda que, não fazendo a retirada do(s) trabalho(s) artístico(s) 
por mim inscrito(s) no prazo constante do regulamento é de minha livre vontade, expressa nessa 
declaração, doá-lo(s), sem ônus, ao Município de Ponta Grossa, inclusive com a cessão definitiva 
do direito patrimonial, podendo dar o destino que melhor lhe convier.
 Sendo esta minha manifestação de vontade, firmo o presente.

Ponta Grossa, ______ / ______________________ / 2019
______________________________________________________________

Assinatura do artista

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

S A Ú D E

NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 27/07/2019 a 24/11/2019.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Retificação do Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 97/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa – PR, retifica o valor máximo do 
edital: Onde se lê : R$ 105.881,16(cento e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis 
centavos) - Leia-se  : R$114.851,16 (cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 
dezesseis centavos). Todas as demais condições do aviso permanecem inalterados.

Ponta Grossa, 12 de agosto de 2019
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
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FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2016
CONTRATANTE: AFEPON – AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA   
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: “A fiscalização ficará a cargo da servidora Fernanda Szc-
zepanski,...”.

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

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) ROSANA APARECIDA DOS SANTOS, compromissário(a) comprador(a), 
brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 055.460.009-96, em união estável com CLAUDECIR 
BATISTELA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 017.614.999-63, proprietários do lote 12, quadra 
01, do Conjunto Habitacional Jardim Alto Alegre nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
conforme contrato nº 012 assinado em 15 de fevereiro de 2007. 
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA o compromissário comprador su-
pracitado, tendo em vista a inadimplência financeira, a qual totaliza, acrescido de multa e juros, o 
montante de R$ 5.078,64 (cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
4) Assim sendo, solicita-se comparecimento do(s) mutuário(s) citado(s) no prazo máximo de 3 
(TRÊS) DIAS ÚTEIS a partir da data de recebimento desta constituição em mora, a fim de 
efetuar a quitação de seus débitos perante a presente Companhia de Habitação.
5) Depois de constituído em mora o devedor, se não ocorrer o pagamento do débito em até 30 
(trinta) dias, o contrato será considerado rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela 
PROLAR.

Ponta Grossa, 13 de agosto de 2019
DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES

OAB/PR nº 42.282

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019

OBJETO: Aquisição de material de consumo para sinalização viária – PORTA FOCO
Vencedor:  SSAT – Sinalização e Adesivos Eireli EPP
Lote Único – Valor R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais)
Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
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C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 223/2019
DATA CONCESSÃO 13.08.2019
NOME JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 4.782.427-3/100161
DESTINO CURITIBA

MOTIVO
TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES COM O DEPUTADO 
ESTADUAL ALEXANDRE CURI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO PARANA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 14/08/2019 – 06h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 14/08/2019 – 12h30min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$125,00
VALOR TOTAL R$ 125,00
VEICULO UTILIZADO  OFICIAL 

______________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 14/08/2019                 SESSÃO  ORDINÁRIA
EM REGIME ESPECIAL

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO E OUTROS
PROJETO DE EMENDA À LOM Nº 02/19 - Promove alteração na Lei Orgânica do Município de 
Ponta Grossa.

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Vinícius Camargo e outros

PARECER: COMISSÃO ESPECIAL - Pela admissibilidade do projeto e da Emenda Modificativa à 
                                                             ele apresentado

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
PROJETO DE LEI Nº 41/19 - Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor 
JOSÉ BUENO ALVES.

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
PROJETO DE LEI Nº 160/19 - Denomina de IADVIGA GIEBELUKA a Rua nº 01, do Loteamento 
Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 183/19 - Altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DOS VEREADORES JORGE DA FARMÁCIA E MAGNO ZANELLATO
PROJETO DE LEI Nº 27/18 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença e permanência de 
salva-vidas nos clubes sociais com piscina e estabelecimentos que explorem balneários ou outros 
locais aquáticos abertos ao uso do público no Município de Ponta Grossa.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                        CFOF  - Favorável
                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CECE   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
SUBEMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL APRESENTADO PELA CLJR, de 
autoria do Vereador Jorge da Farmácia

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                        CFOF    - Favorável
                        COSPTTMUA  - Favorável
                        CAPICTMA  - Favorável
                        CECE    - Favorável

DO VEREADOR MINGO MENEZES
PROJETO DE LEI Nº 159/19 - Denomina de Lourival da Cruz o logradouro público localizado no 
Bairro Neves, nesta cidade.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de agosto  de 2.019.

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                 Ver. FLORENAL SILVA                                                     
        Presidente                                                1º Secretário

______________________________________________________________________________
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 Fundamentado no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO a inexigibilidade de 
procedimento licitatório para a inscrição em Curso Finanças e Orçamento - a Elaboração da LOA, a 
ser ministrado pela EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, a ser 
ministrado em favor das servidoras NADIA CRISTINA BATISTA e NATALIA RABELO SANTANA.
Período: 14, 15 e 16 de Agosto de 2019.
Valor: R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária:  3.3.90.39.48.00

Ponta Grossa, em 13 de agosto de 2019
Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - CNPJ nº 
28.329.884/0001-41
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – art. 25, II, Lei 8666/93.
Objeto: Curso Finanças e Orçamento - a Elaboração da LOA, a ser ministrado em favor das servi-
doras NADIA CRISTINA BATISTA e NATALIA RABELO SANTANA.
Valor Total: R$ 2.720,00
Dotação Orçamentária:  01.001.01.031.0001.2.001 - 3.3.90.39.48.00
Data/Assinatura: 13.08.2019

Vereador DANIEL ANDERSON FRACCARO
Presidente da Câmara Municipal
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