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L I C I TA Ç Õ E S

AVISO ABERTURA DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público que estará credenciando empresas conforme segue:

Chamada Pública para CREDENCIAMENTO nº 12/2019 
Credenciamento: de 12/11/2019 a 21/11/2019 

Objeto:  Credenciar empresas regulares, produtoras de cerveja artesanal instaladas no município 
de Ponta Grossa, visando a comercialização de cerveja e chopp produzido em suas próprias fá-
bricas, durante a realização da 30ª Munchenfest, promovida pela Secretaria Municipal de Turismo 
entre os dias 28 de novembro e 01 de dezembro de 2019 no Complexo Ambiental Governador 
Manoel Ribas.
 Edital Publicado no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR: www.pg.pr.gov.br
 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 1003/1006 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

EDGAR HAMPF
Secretário Municipal de Turismo 

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão, na forma eletrônica nº 261/2019 

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 26 de novembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrôni-
ca para Aquisição de Appliance de Backup em disco com desduplicação, incluindo instalação, ga-
rantia, suporte técnico e repasse de conhecimento. Valor Máximo: R$ 698.570,47(seiscentos e 
noventa e oito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e sete 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 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/portaldatransparência.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ricardo L. T. de Linhares
______________________________________________________________________________

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 262 / 2019
Exclusivo ME/EPP/MEI

Data: 25/11/19
Horário: 14 :00horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL DA ASECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - SM-
PPS, com as características descritas no Edital.

Valor máximo: R$ 31.075,44 (Trinta e um mil, setenta e cinco reais e quarenta e quatro cen-
tavos).

Dotação Orçamentária: 
Red. Dot. Orçamentária Secretaria
1323 260040824300451343/449052 SMPPS

 

 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 / 

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA
Secretária Municipal de Políticas Públicas Sociais

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ACN COMÉRCIO 

DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
Protocolado Municipal nº. 2910031/2019 
Impugnante: ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA
Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública                         
 • Relatório
 Trata-se de impugnação ao edital de licitação – pregão eletrônico nº 247/2019, sendo pro-
tocolado em 18 de outubro de 2019.
 Foi a dita impugnação juntada aos autos do Pregão 247/2019.
 A alegação da impugnante, é que o edital no tocante a assistência técnica credenciada no 
Município de P.Grossa “...compromete a ampliação da disputa e por consequência a seleção da 
proposta mais vantajosa. Exigências injustificáveis...”   Portanto pede a reforma dessa exigência 
editalícia.
 A pregoeira enviou a presente impugnação a Secretaria Municipal requisitante para a devi-
da resposta as alegações interpostas. Remitida a presente a requisitante, em cota de 24 de outu-
bro, a supervisora Administrativa daquela pasta, manifestou-se no sentido de ampliar a abrangên-
cia da assistência técnica, permanecendo o território do Município de Ponta Grossa, mas também 
podendo ser aberta a capital do Estado e sua região metropolitana. Retornaram os autos a senhora 
pregoeira, que imediatamente enviou a Procuradoria Geral do Município para o competente pare-
cer. Aonde o procurador municipal, à luz dos fatos, das alegações tanto da impugnante, quanto da 
secretaria requisitante, emitiu o parecer jurídico n.2229/2019. Que orientou pelo recebimento da 
presente impugnação por ser tempestiva e no mérito pelo acolhimento parcial, relativo a inserir no 
edital a alteração da área do credenciamento para a assistência técnica.  
 • Fundamentação
 Dessa forma foi atendido o princípio do contraditório, sendo tempestiva a impugnação, 
observado o disposto no parágrafo primeiro do art. 41 da Lei 8.666/1993. Devidamente analisada 
as alegações da impugnação e respondida pela decisão e parecer jurídico.
 • Dispositivo
 Pelo exposto, decido pelo recebimento da impugnação, por ser tempestiva, porém no mé-
rito acolho em parte, referente a assistência técnica,   nos termos do já referido parecer jurídico 
e cota da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, que fazem parte integrante do 
presente decisum em toda sua fundamentação.
 Publique-se a presente em Diário Oficial e dê-se prosseguimento ao certame licitatório, na 
forma da lei.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
CELSO AUGUSTO DE SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento 
______________________________________________________________________________

RESULTADO DE EDITAL
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de 
seu Departamento de Compras, torna público que estará credenciando empresas conforme segue:

Chamada Pública para CREDENCIAMENTO nº 11/2018 
Objeto:  Credenciamento de empresas jurídicas, que tenham interesse em disponibilizar Decora-
ção Natalina a ser utilizada no Paço Municipal, e/ ou, em outros lugares públicos, caso haja mais 
de uma empresa credenciada, a serem determinados pela Comissão, nos termos da Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
Credenciado: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO  -  CNPJ.  26.356.437/0001-56.
 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, 3901-1635 -  FAX: 3901-1811ou ainda pelo Site: www.
pg.pr.gov.br

Ricardo Luiz Torquato de Linhares
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2019

OBJETO: Execução de obras de conservação de pavimento asfáltico, incluindo serviços iniciais 
de adequação/correção da superfície, aplicação de microrrevestimento a frio e serviços comple-
mentares após sua aplicação, das vias: RUA BALDUINO TAQUES, no trecho bifurcação Emílio de 
Menezes/Visconde de Mauá x Av. Anita Garibaldi; AVENIDA VICENTE MACHADO, no trecho Rua 
Frederico Bahls x Rua Conselheiro Barradas; RUA PAULA XAVIER, no trecho bifurcação Visconde 
de Maúa/Silva Jardim x Rua Saldanha Marinho, RUA CORONEL FRANCISCO RIBAS, no trecho 
Rua Saldanha Marinho x Rua Penteado de Almeida; RUA AUGUSTO RIBAS/SANTANA, no trecho 
Rua Silva Jardim x Av. Vicente Machado, localizadas na região central.
 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura de Ponta Gros-
sa, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, procedeu as seguintes alterações na 
publicação do resultado do edital em epígrafe:
 Onde se lê: " 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: ASFALTOPAV – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua da Luz, 
nº 9B, Jardim Morumbi, Cambé – PR, CEP 86191-770, Fone (43) 3035-1101. Valor da proposta: R$ 
1.998.078,95 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, setenta e oito reais e noventa e cinco 
centavos)"
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 Leia-se: " 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: ASFALTOPAV – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua da Luz, 
nº 9B, Jardim Morumbi, Cambé – PR, CEP 86191-770, Fone (43) 3035-1101. Valor da proposta: 
R$ 1.997.078,83 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil, setenta e oito reais e oitenta e três 
centavos)"
 Ficam mantidas todas as demais condições da publicação, no que não colidirem com as 
deste Adendo.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
Christiano Portela

Presidente da comissão permanente de Licitação
______________________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

C O N T R ATO S

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 461/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 25/12/2019 a 23/02/2020.
______________________________________________________________________________
TRIGÉSIMO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 189/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA AMBIENTAL–CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO S/A.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima oitava do instrumento 
originá¬rio, onde é inclusa a seguinte servidora para a fiscalização como co-responsavel por todos 
os setores da Coleta e Tratamento de Resíduos de Serviço de Saúde – RSS: “Fiscal - Ana Meri 
Maciel,...”.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2018
COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADORA: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, aludido na cláu-
sula sexta do instrumento originário, do dia 02/11/2019 até 20/12/2019, convalidando a data de 
02/11/2019.
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CONTRATO N° 370/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA
OBJETO: Prestação de serviço referente a cursos para inserção no mundo do trabalho.
VALOR: R$ 657.600,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA de Licitação nº 063/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABREU, MARTINS & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferramentas e materiais para uso das Secretarias da PMPG.
VALOR: R$ 21.548,08 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 224/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 088/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LISIANE TASSO GUITES MERELES
OBJETO: Fornecimento de ferramentas e materiais para uso das Secretarias da PMPG.
VALOR: R$ 39.648,34 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 224/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 089/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferramentas e materiais para uso das Secretarias da PMPG.
VALOR: R$ 48.750,75 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 224/2019.
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMJ LICITAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferramentas e materiais para uso das Secretarias da PMPG.
VALOR: R$ 7.519,30 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e trinta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 224/2019.
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 432/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA G1 TELECOM LTDA     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 01/11/2019 a 01/11/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 6.322.000,00 
(seis milhões trezentos e vinte dois mil reais).

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 087/2019
 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saú-
de, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 46064/2019,

CONVOCA
 as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2018 para o 
emprego público de Enfermeiro PSF, a comparecerem até o dia 19/11/2019 (Dezenove de novem-
bro de 2019), das 8h30min às 17h30min no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 
– 1º andar, Bairro da Ronda,  para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Ana Flávia Lourenço Loiola Enfermeiro PSF 2º afrodescendente
Vanessa de Goes Enfermeiro PSF 19

 O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo a candi-
data os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.
 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 11 de novembro 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 DO REQUERIMENTO DA  LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI
VINICIUS MARTINS SANTOS 05216754997 (Martins Parts) torna público que irá requerer a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação - LI, para 
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Oficina Mecânica), localizado na Rua Fran-
cisco Otaviano 909, Nova Rússia CEP 84.070-360 Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A ROBSON PERISSUTTI LOGISTICA EIRELI (PERISSUTTI LOGISTICA) torna público que irá 
requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, 
para a atividade de Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos na R HERCILIO ARNAL-
DINO ROSA 32, OLARIAS – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A THAIS DO NASCIMENTO OLIVIACK MOVEIS DE ACO – ME torna público que irá requerer 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a 
atividade de Fabricação de móveis com predominância de metal implementada na AV SENADOR 
FLAVIO CARVALHO GUIMARAES 1600, BOA VISTA – Ponta Grossa/PR.

SÚMULA REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
O empreendimento PETER ANDREAS BERNARD MACHADO 06053013951 torna público que irá 
requerer a Secretária de Meio Ambiente a Licença Simplificada (LAS) para a atividade de Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Rua Siqueira Cam-
pos, nº 2252, Bairro Cará-Cará, Município de Ponta Grossa, PR.

D I V E R S O S

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ACÓRDÃO Nº 020/2019

PAT nº 339/2018 
Recorrente: TELMA DA LUZ LEITE
Relator: Peter Emanuel Pinto

EMENTA
ISSQN. ISENÇÃO PARA MICROEMPRESA. CRITÉRIO PARA CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA 
QUALIDADE DE MICROEMPRESA APÓS A SUPERAÇÃO DA RENDA BRUTA ANUAL. PERDA 
DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA E DO BENEFÍCIO DO ANO CALENDÁRIO SEGUINTE. 
REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PELA LEI 12.937/2017.

ACÓRDÃO
Diante do exposto, ACORDA o plenário do CCMPG, por unanimidade, em julgar procedente o 
Recurso, conforme decisão encaminhada à Recorrente. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marcelo de Souza, Elaine Cristina Moreira Schnai-
der, Ubiratan Rodrigues de Cristo Junior, Márcio Henrique Martins de Rezende, Rubens Gomes, 
Juliano Kobellache, além do Relator Peter Emanuel Pinto e do Presidente do Conselho Cláudio 
Grokoviski.

Ponta Grossa, 03 de outubro de 2019.
______________________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

COMDEMA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária que será realizada dia 
21 de novembro do corrente ano, às 17:00 horas no Plenário da Câmara Municipal de Vereado-
res de Ponta Grossa.  
 Tendo como PAUTA:
 - Abertura da Sessão.
 - Leitura do expediente.

 ORDEM DO DIA:
 - Aprovação do Plano de Aplicação do FUNDAM para 2020.
 - Decreto 13.979/2018.
 - Aprovação de verba do FUNDAM para pagamentos conforme Plano de Aplicação.
 - Cronograma das reuniões do COMDEMA para 2020.
 - Apresentação SANEPAR.
 - Palavra livre.
 Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 08 de novembro de 2019.

VICENTE NADAL NETO
PRESIDENTE

______________________________________________________________________________
PROCON PONTA GROSSA

 O PROCON PONTA GROSSA notifica o fornecedor RODONORTE – CONCESSIONA-
RIA DE RODOVIAS INTEGRADAS, inscrito no CNPJ sob o nº 02.221.531/0001-30, para com-
parecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 06/12/2019 as 10:30, na Sala 
de Audiências do Procon Ponta Grossa, situado à Rua Balduíno Taques, nº 445 , 2º andar, Centro, 
Ponta Grossa, Paraná, devendo apresentar até o momento da audiência defesa escrita acompa-
nhada de documentos que sustentem suas alegações, nos termos do art. 44 do Decreto Federal 
nº 2.181/1997, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos trazidos pelo consumidor 
na FA 41.022.001.19-0006890, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 9.483/2014, in-
clusive para efeitos de sua inclusão no Cadastro de Reclamação Fundamentada, nos termos do 
art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite do presente processo administrativo, nos termos 
dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, salvo na hipótese de acordo firmado entre as par-
tes antes da sessão conciliatória, devendo neste caso ser apresentado antes ou no momento da 
audiência, em documento devidamente assinado pelo consumidor, que comprove a resolução do 
objeto da reclamação. Sendo pessoa jurídica, o fornecedor deverá juntar o ato constitutivo da 
empresa com o respectivo CNPJ e carta de preposição ou instrumento de mandato; sendo pessoa 
física, documentos pessoais (C.I. e CPF). Adverte-se que o preposto da empresa deverá apresen-
tar documentação que comprove sua condição (documentos pessoais, contrato social e carta de 
preposição), devendo ter poderes para transigir. Fica notificado o fornecedor também de que de-
verá manter seus cadastros atualizados junto a este órgão (endereço, telefone, e-mail), sob pena 
de serem consideradas válidas todas as notificações encaminhadas ao endereço constante dos 
cadastros do Procon Ponta Grossa ou aquele constante da defesa apresentada.  Ressalte-se que 
a defesa escrita a ser apresentada deverá mencionar, impreterivelmente, o número da FA (Folha 
de Atendimento) constante no caput desta notificação, bem como o nome e o CPF do consumidor 
(reclamante), sob pena de não juntada aos autos de reclamação, assim como vir acompanhada do 
relatório econômico da empresa (disponível em http://www.procon.pr.gov.br/arquivos/File/relato-
rio_economico_novo.pdf), sob pena de aplicação da situação mais gravosa em eventual aplicação 
de sanção administrativa.  O não comparecimento à audiência ainda poderá caracterizar crime de 
desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal.

Ponta Grossa, 11/11/2019.
FRANCIELE NASCIMENTO

DIVISÃO DE CONTROLE PROCESSUAL
PROCON PONTA GROSSA

______________________________________________________________________________
CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
 A COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES, USAN-
DO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS, CUMPRINDO A RESOLUÇÃO Nº 002/2019.
 Para cumprir o artigo 81, itens 5 – da Resolução 002/2019 TORNA PÚBLICO o local, data 
e horário onde será realizada a Capacitação dos Conselheiros Eleitos-Titulares e Suplentes. Para 
compor quadro de reserva, CONVOCAMOS os candidatos até 40ª classificação 
DIAS: 25,26 e 27 DE NOVEMBRO DE 2019
LOCAL: COLÉGIO SEPAM - AUDITÓRIO
RUA: SANTOS DUMONT,1310
HORÁRIO: das 08h00min ás 12h00min e das 13h:00min às 17h00min

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
Lucélia Andrade Schmigel

Presidente da Comissão Eleitoral
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ATA Nº 03/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOUTOR GUILHERME HELLER BAUER, REALIZADA 
EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em, vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito as quinze horas, tendo por local as depen-
dências do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer, situado 
à rua Casemiro Popinigis, nº 34, CEP 84015-140 – Órfãs, na cidade de Ponta Grossa – PR, reu-
niram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada 
por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo 
de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro 
Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer,  na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. O (A) Senhor (a) Fernanda dos Santos Garczarek, Presidente da APF agradeceu 
a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu 
aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do 
Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer, seguindo as exigências 
legais, mudanças e atualizações da legislação. Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com 
as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS – APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor 
Guilherme Heller Bauer, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Casemiro Popinigis, n° 34, CEP 84015-140 – Órfãs, fundada em 28/05/1968,  reger-se-á pelo 
presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regula-
mentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer, não tendo 
caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus 
dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente do 
número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller 
Bauer.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.703 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO  DE 2019 5

II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos por um de seus membros, escolhido pelos 
demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financei-
ras necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança 
e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/
aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse re-
cursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 
financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar trans-
ferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. 
Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos 
de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos.  
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa no Centro Municipal de Educação 
Infantil  Doutor Guilherme Heller Bauer.
IX-  quanto à realização de atividades com ônus para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias por 
meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio ele-
trônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de paga-

mento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir 
extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. Deta-
lhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 
cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; 
extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas 
e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar ar-
quivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  
cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos 
repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos. 
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único – Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.
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CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do CMEI;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer, na manutenção de seus objetivos 
institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Doutor Guilherme Heller Bauer, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Doutor Guilherme Heller Bauer, foi colocada em 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de 
seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Daniele da 
Costa dos Santos também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o (a) Sr. 
(a) Fernanda dos Santos Garczarek Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia 
e eu Susana Cardoso Martins, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente apro-
vada e assinada. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 06/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL PROFESSORA IRACEMA MACHADO SILVA, REALIZADA EM 01/11/2018.
No primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas e dez minutos, 
tendo por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Irace-
ma Machado Silva, situado à rua Victor Manoel Biagini. Nº 95, CEP: 84062-356, bairro Chapada, 
Jardim Bela Vista do Paraíso, na cidade de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que 
foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi 
anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as altera-
ções do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Iracema Machado Silva, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora 
Miriam Aparecida de Paula Franco, Presidente da APF agradeceu a presença de todos que foram 
convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das 
alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação In-
fantil Professora Iracema Machado Silva, seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações 
da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual 
foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil  Professora 
Iracema Machado Silva, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua 
Victor Manoel Biagini, n° 95, Bairro Chapada, CEP 84062-356 , fundada em 10/08/2006, reger-se-á 
pelo presente Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou 
regulamentares que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil professora Iracema Machado Silva, não 
tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os 
seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários, a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Iracema 
Machado Silva.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
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de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operações monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice-presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Iracema Machado 
Silva.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 

ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar 
devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Iracema Machado Silva quanto à realização de atividades com ônus 
para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contraorde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pela pelo  Diretor Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
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às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 
Iracema Machado Silva todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão em benefício 
do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Iracema Machado Silva, na manutenção de seus obje-
tivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Iracema Machado Silva, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Iracema Machado Silva, foi 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum 
estatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Dire-
tora Daniela Maria de Mello da Silva também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, a Sra Miriam Aparecida de Paula Franco Presidente da APF deu por encerrada a presente 
assembleia e eu Marinei Pyl Bueno do Espírito Santo, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, 
foi devidamente aprovada e assinada. _______________________________________________
______________________________________________________________________________

ATA N° 85/2018
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JULIETA KOPPEN, REALIZADA EM SEIS DE 
NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em seis de novembro do ano de dois mil e dezoito às quinze horas, tendo por local as 
dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Julieta koppen, situado 
à rua Vitória Régia, 55, cep 84.060.070, Bairro Contorno na cidade de Ponta Grossa – PR, reuni-
ram-se os associados que foram identificados na lista de comparecimento a qual  foi assinada por 
todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos os fins de direito, com o objetivo de 
deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Professora Julieta Koppen, na forma contida no Artigo 21 do Estatuto 
vigente. A Senhora Cintia Priscila Bottene de Melo, Presidente da APF agradeceu a presença de 
todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos presentes 
a proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal 
de Educação Infantil Professora Julieta Koppen, seguindo as exigências legais, mudanças e atuali-
zações da legislação.  Realizou-se a leitura, na íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, 
o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS - APF
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora 

Julieta Koppen, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua Vitória 
Régia n° 55, Bairro Contorno, CEP 84.060.070, fundada em 07/04/2003 reger-se-á pelo presente 
Estatuto, sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares 
que lhe forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais 
e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Julieta Koppen, não tendo 
caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus 
dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.

Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Julieta 
Koppen.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
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dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;
II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus   trabalhos   dirigidos   por    um    de    seus membros, escolhido 
pelos demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Julieta Koppen.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao 
Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras neces-
sárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar de-
volvidos, endossar, sustar/contra  ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplica-
ções: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações 
financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse recursos federais. 
Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. 
Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transfe-
rências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): 
efetuar por meios eletrônicos.                                                                                                                                                                              
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil  Professora Julieta Koppen quanto à realização de atividades com ônus para os 
pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias 
por meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de 
pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, 
emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. 
Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra orde-
nar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar 
saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. 
Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de in-
vestimentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio ele-
trônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações 
financeiras nos repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrôni-
cos.                                                                                                                                                                              
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
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VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único- Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do Centro Municipal 
de Educação Infantil;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção do Centro Municipal de Educação Infantil, todos os bens 
e valores de qualquer espécie reverterão em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá 
aplicá-lo em outra entidade idêntica ou semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professora Julieta Koppen, na manutenção de seus objetivos ins-
titucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Julieta Koppen, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a averbação deste Estatuto no Ofício de Cartório de Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posteriormente cópia 
dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a publicação em 
Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Julieta Koppen, foi colocada em 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum estatutário de 
seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora Lucimara 
Aparecida Fagundes Penteado também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, a Sra. Cintia Priscila Bottene de Melo, Presidente da APF deu por encerrada a presente as-
sembleia e eu Beatriz Priscila Nabosny Carlin, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi de-
vidamente aprovada e assinada. ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 125/2018 – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTA-
TUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR LEOPOLDO LOPES SOBRI-
NHO, REALIZADA EM DEZESSETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em dezessete de dezembro de dois mil e dezoito às dezenove horas e cinco minutos, tendo 
por local as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo 
Lopes Sobrinho situado à rua Miguel Dropa, 330, CEP – 84032-320 – bairro Cará Cará, na cidade 
de Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de compa-
recimento a qual  foi assinada por todos os presentes e foi anexada a presente Ata para todos 
os fins de direito, com o objetivo de deliberar sobre as alterações do Estatuto da Associação de 
Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Priscila Katiele Sessi Presidente 
da APF agradeceu a presença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou 
os trabalhos, submeteu aos presentes a proposta das alterações do Estatuto da Associação de 
Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho 
seguindo as exigências legais, mudanças e atualizações da legislação. Realizou-se a leitura, na 
íntegra, da proposta com as alterações do Estatuto, o qual foi exposto com a seguinte redação: 

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS – APF 
CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO, SEDE E FORO
Art. 1º - A Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor 
Leopoldo Lopes Sobrinho, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à 
Rua Miguel Dropa, n° 330, Bairro Cara Cará, CEP 84032-320, fundada decreto de criação 029, 
publicado DOM 26/02/2003, alterado decreto 1.859 DOM 20/12/2017 denominado Centro Munici-
pal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho, reger-se-á pelo presente Estatuto, 
sendo que este tem prazo indeterminado, e pelos dispositivos legais ou regulamentares que lhe 
forem aplicáveis, doravante apenas denominada de APF.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA

Art. 2º - A APF, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade de representação dos pais e 
funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho, não 
tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os 
seus dirigentes e conselheiros. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da APF:
I- representar as aspirações da comunidade e dos pais e de alunos junto ao Centro Municipal 
de Educação Infantil; 
II- promover o entrosamento entre pais, alunos, funcionários e membros da comunidade, atra-
vés de atividades sociais, educativas, culturais e desportivas;
III- mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar o 
Centro Municipal de Educação Infantil, promovendo condições que permitam:
 a) melhoria do ensino;
 b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas socioeconômica 

e de saúde;
 c) conservação e manutenção do prédio, equipamentos e das instalações;
 d) gerir e administrar os recursos financeiros próprios e os que lhe forem transferidos pelos 

órgãos governamentais, de acordo com as prioridades estabelecidas em reunião con-
junta com a Assembleia Geral, com registro em livro Ata.

    
CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Compete à APF:
I- discutir e acompanhar o desenvolvimento das propostas de trabalho, sugerindo alterações, 
quando necessárias ao órgão competente;
II- promover palestras, conferências e círculos de estudos envolvendo pais e funcionários , a 
partir das necessidades apontadas por estes segmentos;
III- receber doações e contribuições voluntárias, fornecendo o competente recibo;
IV- observar as disposições legais e regulamentares, inclusive Resoluções emanadas da Se-
cretaria Municipal da Educação, no que, concerne a utilização das dependências da Unidade Es-
colar para a realização de eventos próprios do Estabelecimento de Ensino;
V- colaborar de acordo com as possibilidades financeiras da entidade, com as necessidades 
dos alunos comprovadamente carentes.

CAPÍTULO V
DO PATRIMÔNIO

Art. 5º - O patrimônio da APF será constituído por bens e direitos a ela doados, ou adquiridos no 
exercício de suas atividades, ou provenientes de rendas patrimoniais e subvenções sociais;
I- os bens móveis e imóveis, assim como os valores arrecadados pela APF, devem ser obri-
gatoriamente contabilizados e inventariados, integrando o seu patrimônio e ficando sob a respon-
sabilidade da diretora em exercício;
II- a doação, no todo ou em parte do patrimônio da APF adquirido com recursos públicos, 
deverá ser feita para o Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO VI
DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

Art. 6º - A Diretoria da APF deverá elaborar um plano de aplicação de recursos, atendendo ao 
desenvolvimento de ações que representem os reais interesses da comunidade escolar.

Art. 7º - Os recursos da APF serão provenientes de:
I- contribuição voluntária dos associados;
II- auxílios, subvenções e doações eventualmente concedidos pelos poderes públicos e pes-
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soas físicas ou jurídicas;
III- campanhas e promoções diversas em conformidade com a legislação vigente;
IV- juros bancários e correções monetárias provenientes de aplicações em cadernetas de pou-
pança e equivalente;
V- outras fontes.           

Art. 8º - Os recursos da APF serão aplicados com prioridade à assistência do educando.
Parágrafo Único- Todas as despesas realizadas devem ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, sendo 
que, se forem glosadas, sujeitarão os responsáveis à devolução no prazo de 02 (dois) meses a 
contar da decisão que julgou irregular.

Art. 9°- As despesas da APF serão classificadas como ordinárias e extraordinárias.
§ 1º - São consideradas ordinárias as despesas de manutenção da entidade e aquelas cujo valor 
não exceda a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
§ 2º - São consideradas extraordinárias as despesas com aquisição de bens imóveis, compra de 
equipamentos e aquelas cujo valor exceda o disposto no parágrafo anterior.

Art. 10 - As despesas ordinárias são autorizadas pela Diretoria e sua apreciação realizada bimes-
tralmente pelo Conselho Fiscal.

Art. 11 - As despesas extraordinárias só poderão ser realizadas se constarem no plano de aplica-
ção financeiro aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Art. 12 - A contribuição é voluntária, sem valor definido e será fixada por família, independente 
do número de filhos matriculados no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo 
Lopes Sobrinho.
§ 1º - A contribuição voluntária não poderá ser vinculada ao ato da matrícula;
§ 2º - Da contribuição voluntária será fornecido o competente recibo.

CAPÍTULO VIII
DOS SÓCIOS

Art. 13 - O quadro social da APF será constituído pela categoria de sócios efetivos.
§ 1º - Serão sócios efetivos os pais de alunos matriculados e funcionários lotados na instituição 
de ensino;

Art. 14 - Constituem-se direitos dos sócios efetivos:
I- votar e ser votado;
II- apresentar sugestões e oferecer colaboração à APF;
III- convocar Assembleia Geral extraordinária observando o disposto neste Estatuto; 
IV- solicitar em Assembleia Geral, esclarecimentos acerca do controle de recursos da APF; 
V- verificar, a qualquer momento que se fizer necessário, livros e documentos da APF;
VI- participar das atividades promovidas pela APF, bem como solicitar a utilização das depen-
dências do centro desde que autorizada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - Constituem deveres dos sócios efetivos:
I- participar e estimular a participação de todos os associados nas atividades propostas pela 
APF; 
II- conhecer e respeitar este Estatuto, assim como as deliberações da APF;
III- comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da APF;
IV- desempenhar os cargos e as atribuições que lhe forem confiadas;
V- tratar com respeito os alunos e demais associados.

Art. 16 - Os sócios serão passíveis das seguintes penalidades, quando do não cumprimento das 
normas do presente Estatuto:
I- advertência verbal, com registro e conhecimento do sócio;
II- repreensão por escrito com conhecimento do sócio;
III- suspensão de participação nas atividades propostas pela APF por período a ser determina-
da pela Diretoria e Conselho Fiscal;
IV- destituição do cargo, para os membros da Diretoria e Conselho Fiscal.

§ 1º - Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do sócio;
§ 2º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 3º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim;
§ 4º - Os associados respondem, subsidiariamente, pelas obrigações contraídas em nome da 
sociedade.

CAPÍTULO IX
DOS ÓRGÃOS DA APF

Art. 17 - São órgãos da administração da APF:
I- assembleia geral
II- conselho fiscal;
III- diretoria;
IV- conselho deliberativo.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 18 - As Assembleias ordinárias e extraordinárias, constituídas pela totalidade dos associados, 
serão convocadas e presididas pelo presidente da APF.
§ 1º - A convocação da Assembleia Geral ordinária far-se-á por edital, afixado em local visível, com 
no mínimo 02 (dois) dias de antecedência;

Parágrafo Segundo- A convocação da Assembleia Geral extraordinária far-se-á por edital, afixado 
em local visível, com no mínimo de 02 (dois) dias úteis de antecedência.

Art. 19 - As Assembleias Gerais realizar-se-ão em primeira convocação com presença de mais da 
metade dos sócios efetivos, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número 
de associados.

Parágrafo Único- A Assembleia Geral é o órgão máximo para determinar o funcionamento dos 
demais órgãos. 

Art. 20 - Compete à Assembleia Geral ordinária:
I- eleger, bianualmente a Diretoria e Conselho Fiscal e Deliberativo;
II- discutir e aprovar o plano anual de trabalho da APF;
III- discutir e aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
IV- aprovar o relatório anual e prestação de contas referente ao exercício anterior, com base 
em parecer do Conselho Fiscal;
V- deliberar sobre assuntos gerais de interesse da APF, conforme edital;
VI- alterar o Estatuto;
VII- aprovar a doação de bens integrantes do patrimônio.

Art. 21 - Compete à Assembleia Geral extraordinária:
I- deliberar sobre os assuntos motivadores da convocação;

II- deliberar sobre modificações desse Estatuto e homologá-las em Assembleia convocada 
para este fim;
III- deliberar sobre a dissolução da APF em Assembleia convocada especificamente para este 
fim;
IV- decidir quanto à prorrogação do mandato da Diretoria e Conselho Fiscal em Assembleia 
convocada especificamente para este fim;
V- destituir os administradores em caso de má gestão.

§ 1º - Sempre que justificado, poderá ser convocada Assembleia Geral extraordinária da APF pelo 
presidente, pelo Conselho Fiscal ou 1/5 (um quinto) dos associados;
§ 2º - Para a deliberação a que se refere o inciso V, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) 
dos presentes à Assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela deliberar 
em 1ª convocação sem maioria absoluta dos associados ou com menos de 1/3 (um terço) nas 
convocações seguintes.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 22 - O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, sendo 2 (dois) efetivos e   01 
(um) suplente.

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal:
I- examinar, obrigatoriamente a cada semestre ou a qualquer tempo, os livros e documentos 
fiscais da Diretoria, registrando o parecer em livro ata;
II-  apreciar os balancetes, dar parecer aos relatórios, a prestação de contas e ao plano de 
atividades da Diretoria, anualmente, ou quando lhe solicitar a Assembleia Geral;
III- emitir parecer sobre a observância dos preceitos do presente Estatuto pelas chapas con-
correntes às eleições, previamente ao pleito;
IV- apresentar balanço anual junto ao relatório das atividades aos associados em assembleia 
geral ordinária;
V- autorizar investimentos e operação monetárias dos recursos provenientes da APF; 
VI- convocar, sempre que justificado, assembleia geral extraordinária; 
VII- apreciar as decisões tomadas pela Diretoria nos casos de emergência não previstas no 
presente Estatuto, exarando parecer;
VIII- dar parecer quanto à aceitação de doação com encargos;
IX- aprovar o plano de aplicação financeira proposto pela Diretoria;
X- aplicar as penalidades previstas neste Estatuto.

§ 1º - O Conselho Fiscal terá seus trabalhos dirigidos por um de seus membros, escolhido pelos 
demais;
§ 2º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples dos votos, cabendo o 
desempate ao elemento dirigente;
§ 3º - O Conselho Deliberativo será composto por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) titular e 01 
(um) suplente, com a função de acompanhar os atos da Diretoria.

SEÇÃO III
 DA DIRETORIA

Art. 24 - A Diretoria da APF será composta de:
I- Presidente
II- Vice- presidente
III-  Secretário
IV-  Diretor Financeiro
V- 1º Diretor Social e Cultural
VI- 2º Diretor Social e Cultural

§ 1º - A APF será administrada pelo presidente ativo, que representará a entidade judicial e ex-
trajudicialmente;
§ 2º - Os cargos de presidente e vice-presidente serão privativos de pais de alunos;
§ 3º - O cargo de diretor financeiro será privativo do diretor do estabelecimento, não concorrendo 
à eleição;
§ 4º - Será vedada a candidatura de pais ou mães de alunos ao cargo de presidente quando eles 
desempenharem funções no Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes 
Sobrinho.

Art. 25 - Compete à Diretoria:
I- elaborar o plano de atividades, o relatório anual, submetendo-os à aprovação do Conselho 
Fiscal, Deliberativo e Assembleia Geral;
II- atuar unicamente dentro dos parâmetros definidos de aprovado em Assembleia; 
III- gerir os recursos da APF, no cumprimento de seus objetivos;
IV- colocar em execução o plano de atividades e as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral;
V- decidir sobre a aceitação de doações com encargos, com parecer autorizado pela Assem-
bleia Geral;
VI- apresentar balancetes ao Conselho Fiscal, colocando à sua disposição os documentos;
VII- reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre e extraordinariamente, por convocação do 
Presidente ou 1/5 (um quinto) de seus membros;
VIII- responsabilizar-se pelo patrimônio da APF;
IX- efetuar a aquisição de bens para manutenção da entidade desde que o valor não ultrapas-
se, a R$ 1.000,00 (Hum mil reais);
X- elaborar a programação financeira e submete-la a aprovação do Conselho Fiscal.

§ 1º - Compete à Diretoria e Conselho Fiscal aplicar penalidades para os sócios;
§ 2º - Para os ocupantes de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, serão definidas penalidades em 
Assembleia Geral designada para esse fim.

Art. 26 - Compete ao Presidente:
I- administrar e representar a APF ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II- Movimentar recursos financeiros depositados em contas bancárias por meio de cheques 
nominais, assinados conjuntamente com o Diretor financeiro. Na hipótese da movimentação dos 
recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado 
ao Presidente a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo 
realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financei-
ras necessárias à movimentação dos valores. Detalhando: cheques: emitir, requisitar talonários, 
retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, cancelar e baixar. Contas corrente, poupança 
e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; extratos e comprovantes; efetuar resgate/
aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas e aplicações de programas repasse re-
cursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador 
financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. Emitir comprovantes. Efetuar trans-
ferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  cadastrar, alterar e desbloquear. 
Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos repasses de Recursos de Projetos 
de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos.  
III- convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria e Assembleia Geral;
IV- elaborar programa de trabalho com as atividades, aquisições e projetos que serão execu-
tados ao longo de certo tempo;
V- rubricar e publicar em quadro próprio da APF, as prestações e os balancetes;
VI- proceder o registro em ata de reunião da Diretoria da entidade, de todas as reuniões de 
Diretoria e Conselho Fiscal, inclusive da prestação de contas de valores e de inventário de bens da 
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APF, sempre que uma nova Diretoria e Conselho Fiscal tomarem posse;
VII- manter atualizado o Cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, para os fins necessários, o 
CPF constante no cartão do CNPJ deverá ser o do presidente da APF em exercício.
VIII- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) em data determinada pelo Mi-
nistério do Trabalho, bem como o Imposto de Renda (IR) de acordo com as normas da Receita 
Federal;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa no Centro Municipal de 
Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho quanto à realização de atividades com ônus 
para os pais e/ou alunos.

Art. 27 - Compete ao Vice-presidente:
I- auxiliar o Presidente e substituí-lo em seus impedimentos eventuais;
II- assumir o cargo de Presidente em caso de vacância, por renúncia e/ou destituição.

Art. 28 - Compete ao Secretário:
I- auxiliar o presidente e o vice-presidente e substituí-los em seus impedimentos eventuais;
II- lavrar as atas das reuniões de Diretoria e das Assembleias gerais; facultando a utilização 
das expressões em tempo e/ou digo;
III- organizar relatório de atividades e documentação da APF.

Art. 29 - Compete ao Diretor Financeiro:
I- subscrever com o presidente os recursos financeiros depositados em contas bancárias por 
meio de cheques nominais. Na hipótese da movimentação dos recursos, efetivar-se por meio ele-
trônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado a utilização desses meios de paga-
mento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir 
extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores. Deta-
lhando: cheques: emitir, requisitar talonários, retirar devolvidos, endossar, sustar/contra ordenar, 
cancelar e baixar. Contas corrente, poupança e aplicações: abrir e encerrar contas; solicitar saldos; 
extratos e comprovantes; efetuar resgate/aplicações financeiras; efetuar saques; consultar contas 
e aplicações de programas repasse recursos federais. Receber ordens de pagamento. Liberar ar-
quivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de investimentos. 
Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. Senhas:  
cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financeiras nos 
repasses de Recursos de Projetos de Governo (RPG): efetuar por meios eletrônicos. 
II- realizar inventário anual dos bens da APF, responsabilizando-se pela guarda e conserva-
ção dessa documentação;
III- fazer balanço anual, prestação de contas bimestral e ao término de cada exercício, subme-
tendo-se à análise e à apreciação do presidente, do Conselho Fiscal e Assembleia Geral, respec-
tivamente;
IV- arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela 
APF, responsabilizando-se por sua guarda;
V- responsabilizar-se pela eleição e entrega das obrigações e documentos fiscais, nos prazos 
previstos em lei, aos órgãos competentes da administração pública;
VI- fazer a prestação de contas perante a administração pública, quando houver solicitação;
VII- informar aos membros Diretoria da APF sobre a situação financeira da associação.

Art. 30 - Compete ao 1º Diretor Social e Cultural:
I- promover a integração centro-comunidade através de planejamento, execução e controle 
das atividades sociais e culturais.

Art. 31 - Compete ao 2º Diretor Social e Cultural:
I- auxiliar o 1º Diretor Social e Cultural em todas as suas competências e substituí-lo em seus 
impedimentos.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 32 - O Conselho Deliberativo será composto de 02 (dois) membros, sendo 01 (um) efetivo e 
1 (um) suplente.

Art. 33 - Compete ao Conselho Deliberativo:
I- acompanhar os atos da Diretoria;
II- aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira;
III- emitir parecer sobre as prestações de contas apresentadas pelo Diretor  Financeiro;
IV- reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por bimestre e, extraordinariamente 
sempre que for convocado.

CAPÍTULO X
DAS ELEIÇÕES, POSSE, EXERCÍCIO E MANDATO

Art. 34 - As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão a cada dois anos, em As-
sembleia Geral ordinária.

Art. 35 - Convocar-se-á Assembleia Geral para:
I- escolher os membros da mesa apuradora que será composta por presidente, secretário e 
suplente, sendo os cargos preenchidos por pais e professores que não fazem parte das chapas;
II- compor as chapas que concorrerão as eleições, as quais deverão apresentar um plano de 
trabalho aos seus eleitores;
III- definir os critérios para a campanha eleitoral;
IV- marcar a data da eleição até 02 (dois) dias úteis seguintes.

§ 1º - As chapas deverão ser compostas durante a Assembleia, incluindo os membros do Conselho 
Fiscal e Deliberativo;
§ 2º - As chapas dos candidatos serão submetidas ao presidente da Assembleia Geral, podendo 
este impugná-las, se contrárias às normas do Estatuto;
§ 3º - A mesma pessoa não poderá compor mais de uma chapa, mesmo em cargos distintos;
§ 4º - Não poderá haver participação de mais de um membro da família, na composição de qual-
quer chapa.

Art. 36 - Qualquer associado poderá apresentar impugnação durante a Assembleia Geral ordinária, 
às chapas apresentadas, encaminhando requerimento ao presidente da Assembleia, apresentan-
do os motivos da impugnação.

Parágrafo Único- A impugnação deverá ser analisada pelo presidente da Assembleia juntamente 
com os membros da mesa apuradora, os quais apresentarão decisão de até 01 (um) dia antece-
dente à eleição.

Art. 37 - Só poderá ser feita campanha eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

Art. 38 - O pleito será realizado por voto direto e secreto, sendo considerada vencedora a chapa 
que obtiver maior número de votos válidos, não sendo computados os votos brancos e nulos.

Parágrafo Único – Havendo empate entre as chapas concorrentes, proceder-se-á uma nova vota-
ção em horário e data definida pela mesa apuradora até 03 (três) dias úteis da data da realização 
da eleição.

Art. 39 - O mandato da Diretoria, do Conselho Fiscal e Deliberativo será cumprido integralmente, 
no período para o qual foi eleita, exceto em casos de destituição ou renúncia.
§ 1º - Havendo simultânea destituição ou renúncia dos cargos de presidente e vice-presidente 
deverá ser convocada Assembleia Geral extraordinária para preenchimento dos cargos;
§ 2º - Havendo vacância de cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, com exceção do cargo de pre-
sidente, deverá ser indicado substituto pela própria Diretoria e Conselho Fiscal, sendo referendado 
em Assembleia Geral.
§ 3º - Os cargos poderão permanecer sem titular pelo período máximo de 02 (dois) dias conse-
cutivos.

Art. 40 - Terão direito a voto todos os sócios efetivos.
§ 1º - O voto será por família, independente do número de filhos matriculados.

Art. 41 - A Diretoria, o Conselho Fiscal e Deliberativo eleitos, tomarão posse imediata após a 
apuração.

Art. 42 - A Diretoria anterior terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a prestação de contas de sua 
gestão, bem como para proceder entrega de toda a documentação referente à associação, sendo 
obrigatória a presença do Presidente, Diretor Financeiro e Secretário de ambas as Diretorias.

Parágrafo Único- o Conselho Fiscal será considerado eleito em virtude da eleição da diretoria com 
a qual compôs.

Art. 43 - O mandato da Diretoria e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitindo-se uma única 
recondução sucessiva de cada um dos membros.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44 - A APF somente poderá ser dissolvida:
I- em virtude de lei, emanada do poder competente, em caso de extinção do CMEI;
II- por decisão de 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos, manifestada em Assembleia geral 
extraordinária especialmente convocada para esse fim.
§ 1º - Em caso de dissolução ou extinção, todos os bens e valores de qualquer espécie reverterão 
em benefício do Município de Ponta Grossa, que deverá aplicá-lo em outra entidade idêntica ou 
semelhante.

Art. 45 - A APF não distribuirá lucros, bonificações e vantagens a dirigentes, conselheiros, man-
tenedores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro 
Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho, na manutenção de seus ob-
jetivos institucionais.

Art. 46 - No exercício de suas atribuições a APF manterá rigoroso respeito às disposições legais, 
de modo a assegurar observância aos princípios fundamentais da política educacional vigente no 
município.

Art. 47 - O exercício financeiro da APF terminará em 31 de Janeiro de cada ano.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal Professor Leopoldo 
Lopes Sobrinho, o exercício financeiro deverá se estender até a sua finalização.

Art. 48 - A Diretoria da APF providenciará a inscrição/averbação deste Estatuto no Ofício de Car-
tório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e a inscrição na Receita Federal, enviando posterior-
mente cópia dos referidos documentos à Secretaria Municipal de Educação, que providenciará a 
publicação em Diário Oficial do Município e seu arquivo final.

Art. 49 - Os casos omissos deste Estatuto serão dirimidos pela Diretoria, Conselho Fiscal e Delibe-
rativo, em reunião conjunta, aprovados em assembleia geral pela maioria dos presentes.
Assim feito, logo em seguida, a leitura da nova redação do Estatuto da Associação de Pais e 
Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Professor Leopoldo Lopes Sobrinho, foi co-
locada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, obedecido o quórum es-
tatutário de seus associados, conforme listagem de presença anexada a documentação. A Diretora 
Lucimara Stafin também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Srª. Pris-
cila Katiele Sessi Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu Lidiane Bueno 
Ferraz da Rocha, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assina-
da.___________________________________________________________________________

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

RESULTADO DO PREGÃO 23/2019
 Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo lici-
tatório realizado sob a modalidade Pregão nº 23/2019 – Processo nº 80/2019 – para Aquisição de 
suprimentos para as unidades culturais Centro de Criatividade, Casa da Memória e Departemtno 
de Patrimônio Cultural. realizado em 01/10/2019
FORNECEDOR: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 28.650.669/0001-48

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

Valor Total 
(R$)

1 1

CARTUCHO 27 
PRETO - COMPATÍ-
VEL COM MODELO 
HP

MASTERPRINT UND 8 47,9900 383,9200

2 1
CARTUCHO 28 CO-
LOR - COMPATÍVEL 
COM MODELO HP

MASTERPRINT UND 4 63,9900 255,9600

5 1
CARTUCHO 505A 
COMPATÍVEL COM 
MODELO HP2035N

MASTERPRINT UND 3 118,9900 356,9700

6 1

TONER PARA IM-
PRESSORA HP285 
A COMPATÍVEL 
25 A - LASERJET 
M212NF MFP

MASTERPRINT UND 3 107,0000 321,0000

7 1

CARTUCHO REFIL 
664 EPSON L375 - 
200ML COR PRETA 
- COMPATÍVEL

MASTERPRINT UND 6 64,6600 387,9600

Valor Total do Fornecedor: R$ 1.705,81 (um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos).
LOTES FRACASSADOS : LOTE 3 E 4.

Ponta Grossa/PR, 11 de novembro de 2019.
Beatriz Vieira

Pregoeira
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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

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 031/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o lote 1, do  anexo I, referente ao contrato n° 031/2019, que 
passa a ter a seguinte redação: 

“Lote 1
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$)

1

LOCAÇÃO DE APARELHO com Aquisição de insumos 
para execução de exames de IMUNOQUIMICA, Labo-
ratório Central da Fundação Municipal de Saúde - EXA-
MES DE DIAGNOSTICO - 20.000(vinte mil) exames 
mensais, conforme demanda de atendimento. 

SVÇ 12 1.469.500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 142/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 27 
de novembro de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, 
na forma eletrônica para Registro de Preços para aquisição de material odontológico para uso da 
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 141.830,10(cento e quarenta 
e um mil, oitocentos e trinta reais e dez 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) 3220 1000 – ramal 1006 
ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 08 de novembro de 2019
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE/PG
NOTIFICAÇÃO

LICITAÇÃO: Pregão n.250/2018
CONTRATADA: MEDILAR IMP. DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA
 O Departamento de Compras e Contratos do Município de Ponta Grossa/Pr – torna 
público que a pedido da empresa foi CANCELADO O LOTE 65 – ATA 402/2018 - referente ao 
Pregão 250/2018, nos termos do protocolo n. 2450178/2019, Requerente MEDILAR IMP. DISTR.
PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA.  Conforme Parecer Jurídico n. 2223/2019. Mais informa-
ções, poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 
18h00min na sede da prefeitura, pelo telefone (42)3220-1000 RAMAL:1003 ou ainda através do 
link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
CLAUDETE ROSANA DE QUADROS

Pregoeira
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através do Departamento de Compras da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJA-
MENTO, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônico nº 141/2019.
Data: 26 de novembro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Aquisição de material permanente e material de consumo para uso da Fundação Municipal 
de Saúde.
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.301.0055.1.381.4.4.90.52.00.00. - 494 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.1.402.4.4.90.52.00.00. - 494 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.001.10.303.0064.2.435.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.303.0064.1.426.4.4.90.52.00.00. - 518 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor máximo: R$ R$ 58.350,90(cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e noventa cen-
tavos)
 Mais 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 (42) 3220-1000 ramal 1337 link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia// 
e ainda pelo Site: / www.bllcompras.org.br 

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
Presidente da FMSPG 

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019
______________________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Departamento de Compras e Contratos-PMPG

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR NISSAN DO 
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Protocolado Municipal nº. 2590296/2019 
Impugnante: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Secretaria Interessada: Fundação Municipal de Saúde
 • Relatório
 Trata-se de impugnação ao edital de licitação – pregão eletrônico nº 110/2019, sendo pro-
tocolado em 16 de setembro de 2019.
 Foi a dita impugnação juntada aos autos do Pregão eletrônico 110/2019.
 A alegação da impugnante, versa que o edital não especificou modelo de plotagem, res-
trição a competição devido o tamanho do tanque de combustível e do porta malas, o insuficiente 
prazo de entrega e a omissão no edital da Fundação ser unidade consumidora.
 Assim a pregoeira recebeu a impugnação, suspendeu a abertura do certame, conforme 
publicação de suspensão juntada e enviou a essa Fundação Municipal de Saúde, para a devida 
análise das razões impugnadas.
 A análise foi realizada e concretizada pelos esclarecimentos emitidos pelos servidores da 
Fundação, mais especificamente lotados no departamento de Infraestrutura e Logística de Trans-
portes da FMS, que entenderam aceitar e solicitar a inclusão da exigência a Lei Federal n.6.729/79 
constando que a Fundação Municipal de Saúde é entidade consumidora final. As demais alega-
ções não foram aceitas.
 Assim retornaram os autos a Senhora Pregoeira que imediatamente remeteu a Procura-
doria Geral do Município para a devida análise jurídica com a emissão do  competente parecer 
jurídico. Após todas essas manifestações o procurador municipal à luz dos fatos expostos e ma-
nifestações, através do parecer jurídico n.2204/2019, foi pelo entendimento do recebimento da 
impugnação e deferimento parcial das alegações da impugnante. 
 • Fundamentação
 Na forma do Parecer Jurídico atinente, temos que o Processo Administrativo em epígrafe 
foi regularmente instaurado, mostrando-se tempestivo, e assim assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e especificamente na Lei Municipal 8.393/2005.  
 • Dispositivo
 Pelo exposto, decido pelo recebimento da impugnação, e no mérito acolho parcialmente 
no que refere-se a inclusão da exigência da Lei Federal n.6.729/1979, incluindo no edital que 
conste-se que a Fundação é unidade consumidora final, evitando participação de sujeitos não 
autorizados pelo texto legal, nos outros itens impugnados nego provimento, devendo permanecer 
as exigências do edital, tudo nos termos do já referido parecer jurídico e manifestação do Depar-
tamento de Infraestrutura e Logística de Transportes dessa Fundação Municipal, que fazem parte 
integrante do presente decisum em toda sua fundamentação.
 Publique-se a presente em Diário Oficial e dê-se prosseguimento ao certame licitatório, na 
forma da lei.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa 
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RESULTADO PREGÃO 116/2019
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 116/2019 – Processo nº 172/2019 – para REGISTRO DE 
PREÇOS para eventual aquisição de FRALDAS, para a Fundação Municipal de Saúde, do nosso 
Municipio realizado em 17/10/2019, nada havendo irregular, segue o resultado do procedimento, 
para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):

FORNECEDOR: BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
- CNPJ: 03.075.426/0001-00
Valor Total do Fornecedor: R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

LOTE 8 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adul-
to tamanho Extra Gran-
de. Para pacientes com 
peso acima de 80 quilos 
composta por material 
antialérgico,  macio e de 
alta absorção, adequadas 
a sua finalidade, com su-
perfície uniforme, formato 
anatômico, cintura ajustá-
vel,de 150 a 160 cm,  com 
recortes nas pernas, de 2 
a 4 elásticos com barreira 
lateral anti-vazamento, 
duas tiras laterais para 
boa fixação. Comprimento 
total da fralda de no míni-
mo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 
9 cm.

MAXCLEAN 
CONFORT  

EG 
UND 37500 R$0,9800 R$36.750,0000

LOTE 11 COTA 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: R$110.250,00 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adul-
to tamanho Extra Gran-
de. Para pacientes com 
peso acima de 80 quilos 
composta por material 
antialérgico,  macio e de 
alta absorção, adequadas 
a sua finalidade, com su-
perfície uniforme, formato 
anatômico, cintura ajustá-
vel,de 150 a 160 cm,  com 
recortes nas pernas, de 2 
a 4 elásticos com barreira 
lateral anti-vazamento, 
duas tiras laterais para 
boa fixação. Comprimento 
total da fralda de no míni-
mo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 
9 cm. 

MAXCLEAN 
CONFORT  

EG 
UND 112500 R$0,9800 R$110.250,0000

FORNECEDOR: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP - CNPJ: 14.221.429/0001-13
Valor Total do Fornecedor: 8.000,00 (oito mil reais).

LOTE 4 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$8.000,00 (oito mil reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda descartável infantil. Ta-
manho grande, para crianças 
com peso de 9 a 13 kg, barreira 
antivazamento. Formato anatômi-
co de cintura ajustável, recortes 
nas pernas, com 2 a 4 elásticos. 
Camadas internas e externas so-
brepostas, evitando seu desloca-
mento durante o uso, superfície 
uniforme. O revestimento externo 
filme polietileno, faixa multi ajus-
tável de duas tiras adesivas abre/
fecha. 

BABY 
WILY UND 20000 R$0,4000 R$8.000,0000

FORNECEDOR: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
25.463.374/0001-74
Valor Total do Fornecedor: R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

LOTE 5 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda descartável infantil. Ta-
manho médio, para crianças 
com peso de 4 a 10 kg, bar-
reira antivazamento. Formato 
anatômico de cintura ajustável, 
recortes nas pernas, com 2 a 4 
elásticos. Camadas internas e 
externas sobrepostas, evitan-
do seu deslocamento durante 
o uso, superfície uniforme. O 
revestimento externo filme po-
lietileno, faixa multi ajustável 
de duas tiras adesivas abre/
fecha. 

MARDAM 
INFANTIL 
TAM. M

UND 10000 R$0,3800 R$3.800,0000

FORNECEDOR: OSMAR DA SILVA E CIA LTDA - CNPJ: 80.965.023/0001-70
Valor Total do Fornecedor: 254.800,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).

LOTE 2 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adulto 
tamanho Pequeno. Para 
pacientes com peso até 40 
quilos composta por material 
antialérgico, macio e de alta 
absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície 
uniforme, formato anatômico, 
cintura ajustável, de 70 a 90 
cm, com recortes nas pernas, 
de 2 a 4 elásticos com bar-
reira lateral anti-vazamento, 
duas tiras laterais para boa 
fixação.Comprimento total da 
fralda de no mínimo 45 cm e 
largura total da manta de no 
mínimo 9 cm. 

ALI 
MASTER 

USO 
ADULTO

UND 25000 R$0,8100 R$20.250,0000

LOTE 3 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda descartável infantil. 
Tamanho extra-grande, para 
crianças com peso acima 
de 13 kg, barreira antivaza-
mento. Formato anatômico 
de cintura ajustável, recortes 
nas pernas, com 2 a 4 elásti-
cos. Camadas internas e ex-
ternas sobrepostas, evitando 
seu deslocamento durante o 
uso, superfície uniforme. O 
revestimento externo filme 
polietileno, faixa multi ajus-
tável de duas tiras adesivas 
abre/fecha. 

ALI BABY 
USO 

INFANTIL
UND 15000 R$0,5000 R$7.500,0000

LOTE 6 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda descartável infantil. 
Tamanho pequeno, para 
crianças com peso de 3 a 6 
kg, barreira antivazamento. 
Formato anatômico de cin-
tura ajustável, recortes nas 
pernas, com 2 a 4 elásticos. 
Camadas internas e exter-
nas sobrepostas, evitando 
seu deslocamento durante o 
uso, superfície uniforme. O 
revestimento externo filme 
polietileno, faixa multi ajus-
tável de duas tiras adesivas 
abre/fecha. 

ALI BABY 
USO 

INFANTIL
UND 5000 R$0,3100 R$1.550,0000

LOTE 9 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$34.875,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adulto ta-
manho Grande. Para pacien-
tes com peso entre: 70 a 80 
quilos composta por material 
antialérgico,  macio e de alta 
absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície 
uniforme, formato anatômico, 
cintura ajustável,  de 120  a 
150 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos 
com barreira lateral anti-va-
zamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Compri-
mento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. 

ALI
 MASTER 

USO 
ADULTO

UND 37500 R$0,9300 R$34.875,0000

LOTE 10 COTA RESERVADA ATE 25% - ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adulto ta-
manho Médio. Para pacien-
tes com peso entre : 40 a 70 
quilos composta por material 
antialérgico,  macio e de alta 
absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície 
uniforme, formato anatômi-
co, cintura ajustável, de 100 
a 120 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos 
com barreira lateral anti-va-
zamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Compri-
mento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. 

ALI 
MASTER 

USO 
ADULTO

UND 25000 R$0,8600 R$21.500,0000

LOTE 12 COTA 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: R$104.625,00 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
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Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adulto ta-
manho Grande. Para pacien-
tes com peso entre: 70 a 80 
quilos composta por material 
antialérgico,  macio e de alta 
absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície 
uniforme, formato anatômico, 
cintura ajustável,  de 120  a 
150 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos 
com barreira lateral anti-va-
zamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Compri-
mento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm.

ALI 
MASTER 

USO 
ADULTO

UND 112500 R$0,9300 R$104.625,0000

LOTE 13 COTA 75% - AMPLA CONCORRENCIA
Valor Total do Lote: R$64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda Descartável Adulto ta-
manho Médio. Para pacien-
tes com peso entre : 40 a 70 
quilos composta por material 
antialérgico,  macio e de alta 
absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície 
uniforme, formato anatômi-
co, cintura ajustável, de 100 
a 120 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos 
com barreira lateral anti-va-
zamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Compri-
mento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. 

ALI 
MASTER 

USO 
ADULTO

UND 75000 R$0,8600 R$64.500,0000

FORNECEDOR: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - CNPJ: 
32.635.445/0001-34
Valor Total do Fornecedor: R$3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais).

LOTE 1 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$380,00 (trezentos e oitenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Absorvente higiênico, tipo hospi-
talar, pós operatório. Tamanho: 
largura mínima 13 cm, compri-
mento mínimo 28 cm. Longo, 
hipoalergênico, cobertura interna 
falso tecido, camada interna tripla 
em algodão, camada externa fil-
me plástico resiste impermeável. 

MARDAM UND 1000 R$0,3800 R$380,0000

LOTE 7 EXCLUSIVO ME MEI EPP
Valor Total do Lote: R$3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais).

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Fralda descartável infantil. Ta-
manho recém nascido, para 
crianças com peso de até 3,5 kg, 
barreira antivazamento. Formato 
anatômico de cintura ajustável, 
recortes nas pernas, com 2 a 4 
elásticos. Camadas internas e 
externas sobrepostas, evitando 
seu deslocamento durante o  
uso, superfície uniforme. O re-
vestimento externo filme polietile-
no,  faixa multi ajustável de duas 
tiras adesivas abre/fecha. 

MARDAM UND 5000 R$0,7100 R$3.550,0000

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 417.530,00 (quatrocentos e dezessete mil, 
quinhentos e trinta reais). 
DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIVEIS NO DECOM/PMPG. FONE: (42) 3220-1000 
RAMAL 1003 

PREGOEIRA: Claudete Quadros
______________________________________________________________________________
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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

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2019 - AFEPON
Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 24/2019 – Processo nº 30/2019 – para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGU-
RO VEICULAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÕMI-
CO DE PONTA GROSSA - AFEPON. realizado em 30/10/2019:
FORNECEDOR: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A-CNPJ: 33.065.699/0001-27

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

Valor Total 
(R$)

1 1

Contratação de empresa 
especializada em seguro 
de veículo - Prestação 
de serviço para cober-
tura de seguro do Ford 
Cargo, modelo C816-S 
de placas BBN 7671 
ano de fabricação 2017, 
modelo 2017, chassi 
9BFVEADSOHBS42348 
e equipamento instala-
do hidroelevador  tipo LI 
13.000 S GI, isolado para 
46 kV fabricação IMAP.

SEGUROS 
SEGUROS SVÇ 1 6.696,7700 6.696,7700

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 6.696,77 (seis mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e setenta e sete centavos)

Ponta Grossa/PR, 11 de novembro de 2019.
DANIELLE DE MATTOS SCHLUMBERGER - Presidente da AFEPON

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A M E N T O  U R B A N O  D E 

P O N TA  G R O S S A

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e 
de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI

Nº 34 2019– IPLAN
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planeja-
mento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público 
que a empresa Rottas Construtora e Incorporada ltda. portadora do CNPJ 11.863.0001-20, 
protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme 
consta no Processo nº 2960305/2019, do empreendimento denominado Campobello Garden, lo-
calizado na Rua Holga Holleben Mello, sn, bairro Cará-Cará deste município. 
 A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (trinta) dias a 
partir da publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV), em acordo com o contido no Decreto no 15.410/2019.
 O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019. 
Ciro Macedo Ribas Junior

Diretor Executivo IPLAN

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, 
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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) ADRIANA APARECIDA ALVES, compromissário(a) comprador(a), brasi-
leiro(a), solteira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 066.905.009-18, vivendo em união estável com 
CLEVERSON CARLOS PADILHA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 060.518.029-67, ambos pos-
suidores do lote 05, quadra 04, do Loteamento Jardim Porto Seguro, nesta cidade de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná, conforme contrato particular de compromisso de compra e venda nº 
129 assinado em 15 de março de 2019. 
3) A presente Companhia de Habitação CONSTITUI EM MORA os compromissários compradores 
supracitados, tendo em vista o descumprimento da cláusula sétima do instrumento contratual, 
a qual versa sobre a necessidade de apresentação de alvará para construção no lote no prazo 
máximo de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato. 
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 compro-
var, materialmente, os motivos pelos quais descumpriu cláusula contratual. 
5) Depois de constituído em mora o promissário comprador, caso não haja explicações em até 30 
(trinta) dias acerca dos motivos que culminaram em tão situação, o contrato será considerado 
rescindido, podendo ensejar a retomada do imóvel pela PROLAR.

Ponta Grossa, 23 de outubro de 2019
DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES

OAB/PR nº 42.282
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, pessoa jurídica de 
direito privado, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 81.670.804.0001/08, com 
sede na Rua Balduíno Taques, n° 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Pr, CEP: 84.010-050, representada 
neste ato por seu Diretor Financeiro, JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
solteiro, advogado, inscrito no CPF nº 004.840.429-20, portador da CI-RG nº 7.011.307-4 SSP-PR, 
domiciliado na Rua Balduíno Taques, 445, 3º Piso, Ponta Grossa – Paraná, CEP: 84010-050, para 
os devidos fins,

RESOLVE 
 Rescindir unilateralmente o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 
284 do Conjunto Habitacional Jardim das Cerejeiras, lote 10, quadra 12 celebrado em 11.08.2009, 
e seus respectivos anexos se houverem, firmado com DIVAIR MARIA DA SILVA, brasileira, inscrita 
no CPF sob o nº 045.535.479-02 e CIRG nº 7.162.401-3 SSP-PR.
Fundamenta-se no descumprimento do disposto no § 1º da cláusula 6ª, bem como nos parágrafos 
da cláusula 10ª do instrumento contratual, acerca da impontualidade no pagamento e da cessão 
do imóvel a terceiros.
 Com fulcro na disposição contratual acima mencionada, impõem-se às sanções a serem 
aplicadas em virtude da rescisão contratual, qual seja a retomada do imóvel em favor da PRO-
LAR, na forma legal e contratual. Observe-se outras medidas de cunho administrativo que porven-
tura sejam aplicáveis às particularidades do caso em comento. 
 Publique-se o presente termo em imprensa oficial, bem como em jornal de grande circula-
ção, quando assim o exigir.

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2019.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR
______________________________________________________________________________

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) SARISTIANE CAETANO DO PRADO compromissário(a) comprador(a), 
solteira, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 112.858.339-96, proprietário(a) do lote 12, 
quadra 28, Loteamento Dom Bosco, nesta cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, conforme 
contrato nº 738 assinado em 15 de janeiro de 2018.
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$ 1.462,50 (mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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, 31 de outubro 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

PORTARIA N° 36/2019 de 11/11/2019
 O Sr. Roberto Pellissari, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 
no exercício das atribuições na Lei Municipal 8432/2005.
Considerando a solicitação do funcionário, protocolo n° 2590193/2019.

RESOLVE:
 Conceder retorno da licença sem vencimentos a funcionária Elizelda Cristiane Zucki, ma-
trícula 1309, a partir de 11 de novembro de 2019.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019.
Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 
ABERTURA: 26/11/2019       HORÁRIO: 13:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) PARA 
A AMTT.
VALOR TOTAL: R$ 4.873,20 (quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
*  23.002.1545101942217  Dpto Engenharia - 339030  Material de Consumo Red. 39  -  Sub 0400 
-  Fonte 36
*  23.006.0412200102222 Zona Azul - 339030      Material de Consumo Red. 158  -  Sub 0400 
- Fonte 1510 

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

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

 
Diretoria Geral de Serviços Administrativos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 42/2019

 Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão na forma Presencial nº 24/2019, 
realizada no 07 de novembro de dois mil e dezenove às 14:00 hs, destinada a "contratação de em-
presa habilitada para instalação, reparação e revitalização da iluminação ao redor de toda Câmara 
Municipal de Ponta Grossa, em conformidade com as especificações e detalhamentos consigna-
dos no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.";
 Tendo em vista a análise de toda a documentação das empresas e o conseqüente cumpri-
mento dos requisitos;
 Tendo  em  vista  todos os procedimentos realizados posterior à sessão pública de acordo 
com o que rege o Edital;
 Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presen-
cial nº 20/2019  à empresa vencedora do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02;
 ADJUDICO  o objeto da licitação à:
 - Empresa Vencedora: SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, CNPJ: 
13.595.116/0001-62
 - Valor do contrato: R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais).
 - Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

Ponta Grossa/PR, 08 de novembro de 2019.
CHARLES METZGER FERREIRA

Pregoeiro
______________________________________________________________________________

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 42/2019
 OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa habilitada para instalação, 
reparação e revitalização da iluminação ao redor de toda Câmara Municipal de Ponta Grossa, 
em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as 
discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
 - Empresa Vencedora: SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, CNPJ: 
13.595.116/0001-62
 - Valor do contrato: R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais).
 - Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

Ponta Grossa/PR, 08 de novembro de 2019.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 36/2019
 Decorrido o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL nº 24/2019 
(Menor Preço), em  sessão  pública realizada no dia 07 de novembro de 2019 às 14:00 horas, 
HOMOLOGO o resultado nos termos do processo e, em resumo, os seguintes termos:
 OBJETO: O objeto deste pregão é a "contratação de empresa habilitada para instalação, 
reparação e revitalização da iluminação ao redor de toda Câmara Municipal de Ponta Grossa, 
em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as 
discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência".
 - Empresa Vencedora: SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, CNPJ: 
13.595.116/0001-62
 - Valor do contrato: R$ 81.300,00 (oitenta e um mil e trezentos reais).
 - Pregoeiro: CHARLES METZGER FERREIRA

Ponta Grossa/PR, 08 de novembro de 2019.
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 118/2019

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando os termos do Processo nº 2843/2019, de autoria do Vereador Sgt. Guiarone Jr, 

R E S O L V E
 Exonerar, a partir do dia 01 de novembro de 2019, NAJARA KOMOVAL, CPF nº 
062.746.979/507, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar.
Ponta Grossa, 05 de novembro de 2019.

Vereador DANIEL MILLA FRACCARO
Presidente
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