
Jornalista responsável
ADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O   N°   1 6. 5 0 0,  de  15/10/2019
Altera Decreto 16.365, de 26 de agosto de 
2019, conforme especifica. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,  de 
acordo com a Lei nº 13.281/2018, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 27489/2019, 

 D E C R E T A
Art. 1º.  O Decreto nº 16.365 de 26 de agosto de 2019, passa a vigorar com as seguintes altera-

ções:
   Art. 1°.       ...
    I. ...      
    ...
   j. Representantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa:
    Titular: Maria Cristina Rauch Baranoski (NR)
    Suplente: Dirceia Moreira (NR)
   k. Representantes da Delegacia da Mulher:
    Titular:  Claudia Kruger (NR)
    Suplente: Luciana Stocco (NR)
          II.       ...
             ...
   g. Representantes do Nucleo  Regional de  Serviço  Social  Ponta  Grossa        
                                           e Região – NUCRESS: 
    Titular:  Keila Cristina Carneiro (NR)
    Suplente: Camila Vanessa Sviech (NR)
Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de outubro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D  E  C  R  E  T  O   Nº   1 6. 5 9 8,   de  12/11/2019   

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o protocolado SEI nº 46.143/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 03 de novembro de 2019, LEANDRO BIANCO, do emprego de 
provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 15, da Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Qualificação Profissional.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de novembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº  1 6. 5 9 9,  de  12/11/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo  SEI nº 46.143/2019, e mediante avaliação 
a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente,

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 06 de novembro de 2019, LEONILDO RAMPAZO, para exercer o 
emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 15, da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Qualificação Profissional.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de novembro de 2019. 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
 Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
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L I C I TA Ç Õ E S

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 264/2019
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h00m do dia 28 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Eletrônico, para Aquisição dos itens abaixo relacionados, para utilização nos serviços de licencia-
mento e fiscalização ambiental, do Departamento de Licenciamento e Fiscalização  Ambiental, da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Valor Máximo: R$ 18.997,11(dezoito mil, novecentos e 
noventa e sete reais e onze 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 1337 ou ainda através 
do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretario Municipal de Meio Ambiente
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Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 265/2019.

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 13h30m do dia 28 de novembro de 
2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrôni-
ca, para Aquisição através de registro de preços de telefones para as Secretarias Municipais. Valor 
Máximo: R$ 8.397,34(oito mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos). 
Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3220-1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 12 de novembro de 2019.
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Presencial 266/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 08h30m do dia 26 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Presencial, para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estruturas, com 
mão de obra, transporte e eventual armazenamento, para a realização da 30ª Münchenfest.. 
Valor Máximo: R$ 34.575,00(trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais). 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 1337.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
Edgar hampf

Secretario Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Presencial 267/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 26 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Presencial, para : Contratação de empresa especializada no fornecimento de estruturas para a 
realização da 30ª Münchenfest e eventos de fim de ano da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.. 
Valor Máximo: R$ 247.079,97(duzentos e quarenta e sete mil e setenta e nove reais e noventa 
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 as 18h00min na sede 
da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
EDGAR HAMPF

Secretaria Municipal de Truismo
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Presencial  268/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 11h30m do dia 26 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Presencial, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de estruturas – piso em 
madeira naval e painel de LED – e ornamentação para a realização da 30ª Münchenfest.. Valor 
Máximo: R$ 85.135,99(oitenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e nove 
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 prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
EDGAR HAMPF

Secretario Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico 263/2019

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h15m do dia 27 de novembro de 
2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Departamento de Compras e 
Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no portal www.bll.org.br. Pregão 
Eletrônico, para Aquisição de água mineral para suprir as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação e das unidades escolares da rede Municipal de Ensino.. Valor Máximo: R$ 
24.678,40(vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta 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 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/
licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
Esméria de Lourdes Saveli

Secretaria Municipal de Educação
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA RP Nº 172/2019

VENCEDOR: ABREU, MARTINS & CIA LTDA

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

Valor Total 
(R$)

6

Bota de PVC (Policloreto 
de Vinila) com borracha 
nitrílica, injetada em uma 
só peça, cano longo de no 
minimo 32 cm de altura, 
forrada em 100% malha de 
poliester, possuir proteção 
antimicrobiana, com sola-
do injetado com soleta de 
borracha prensada na sola 
de PVC, antiderrapante. 
Calçado com resistência ao 
escorregamento em piso de 
cerâmica contaminado com 
lauril sulfato de sódio (deter-
gente) e piso de aço conta-
minado com glicerol (SRC). 
Com CA. Numeração exclu-
siva. Cor preta. Numeração 
a confirmar.

KADESCH 
MEDIO 33 CM 

CF PRETA- 
C/FORRO CA 

38162

PAR 180 41,98 7.556,40

7

Bota de PVC (Policloreto 
de Vinila) com borracha 
nitrílica, injetada em uma 
só peça, cano longo de no 
minimo 32 cm de altura, 
forrada em 100% malha de 
poliester, possuir proteção 
antimicrobiana, com solado 
injetado com soleta de bor-
racha prensada na sola de 
PVC, antiderrapante. Calça-
do com resistência ao escor-
regamento em piso de cerâ-
mica contaminado com lauril 
sulfato de sódio (detergente) 
e piso de aço contaminado 
com glicerol (SRC). Com 
CA. Numeração exclusiva. 
Cor branca. Numeração a 
confirmar.

KADESCH 
MEDIO 33 

CM C/FORRO 
BRANCA - CA 

38162

PAR 50 53,00 2.650,00

58

Fita de sinalização em 
polietileno zebrada preta/
amarela, sem adesivo, com 
7cm de largura. Rolo de 100 
metros. 

PLASTCOR RL 108 7,76 838,08

59
Fita adesiva antiderrapante 
na cor preta, largura de 50 
mm. Preço por metro.

Nove54 
PRETA - 50mm M 65 3,64 236,60

VENCEDOR: DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO 

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

Valor Total 
(R$)

23

Cinta ergonômica preta, em nylon, 
para atividades logísticas, confec-
cionada em elástico reforçado com 
ajuste duplo e hastes flexíveis de 
PVC, fechamento duplo em velcro 
que ajudem a firmar o movimento 
e suspensório com regulagem de 
comprimento para prevenção de 
lesões na região lombar, com faixa 
refletiva. Tamanhos P/M/G/XG a 
escolher.

Mazzola 
EPI 

Isento
UND 104 34,62 3.600,48

27

Óculos de segurança, confecciona-
do em peça única, para proteção 
contra partículas multidirecionais 
com lente em duropolicarbonato 
incolor. Para uso com sobreposição 
em óculos de grau. Proteção contra 
impacto de partículas volantes mul-
tidirecionais. Possui hastes fixas 
com proteção lateral ventilada (06 
fendas em cada lado). Com C.A.

Danny 
16462 UND 167 7,12 1.189,04

35

Luva de segurança tricotada em 
fibras sintéticas combinadas, reco-
berta de nitrilo com camada Foam 
Oil, palma antiderrapante, punho tri-
cotado em elástico. Para manuseio 
de peças oleosas. Desempenho 
para riscos mecânicos de no míni-
mo 3231 (EN388). Tamanho P/M/G/
XG a combinar. Com CA.

Danny 
37150 PAR 150 19,85 2.977,50

48

Luva tricotada em nylon, com pig-
mentos em PVC antiderrapante 
na região da palma e dedos, com 
punho tricotado em elástico. Nível 
de desempenho contra riscos me-
cânicos de no mínimo 1142 (Norma 
EN388). Com Certificado de Apro-
vação. Tamanhos a confirmar.

Danny 
14997 PAR 45 6,49 292,05

49
Perneiras confeccionadas em raspa 
de couro, com tiras e fivela para fi-
xação, com CA. 

JRG 
38517 UND 35 15,99 559,65

54

Colete refletivo amarelo fluores-
cente, com faixas retrorrefletivas 
e fechamento em zíper. Tecido em 
poliester com área frontal perfurada 
para maior respirabilidade. Com 01 
bolso com fechamento em velcro. 
Classe 2 da norma NBR 15292. Ta-
manhos M/G/XG/XGG a escolher. 

Danny 
Isento UND 50 19,19 959,50

VENCEDOR: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
Lote Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. 

(R$)
Valor Total 

(R$)

1

Coturno para operadores de motosserra, 
confeccionado em vaqueta relax na cor pre-
ta, com biqueira de aço, sobre biqueira em 
poliuretano (PU), com detalhes no bico e na 
taloneira na cor laranja, com 10 camadas de 
fibra de Poliéster com abrangência da lin-
gueta até o peito do pé, fechamento em ata-
cador (cadarço) na cor preta, ilhoses metá-
licos, lingueta fole, parte frontal acolchoada, 
costuras simples, duplas e quádruplas feitas 
com linhas de nylon de alta tenacidade, for-
ração da gáspea em não tecido, contraforte 
em material resinado termoconformado e 
totalmente recoberto em camurça. Palmilha 
de montagem costurada no sistema stro-
bel. A palmilha antibacteriana e removível. 
Solado bidensidade em PU/TPU, antider-
rapante, com garras de aderência, sistema 
de absorção de impacto e barra antitorção. 
Com CA. Numeração a confirmar.

SAFETLINE 
4890MS/SB/

TPC CA 13179
PAR 15 221,57 3.323,55
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3

Calçado de segurança de uso profissional 
tipo botina, modelo blatt, fechamento com 
elástico, confeccionado em vaqueta hidrofu-
gada curtida ao cromo, com biqueira de aço, 
palmilha antiperfurante em aramida, solado 
bidensidade de borracha resistente a alta 
temperatura. Resistente a óleos. Cor preta. 
Com Cerfificado de Aprovação. Numeração 
a confirmar.

SAFETLINE 
6860AC/HT 
CA:38679 

PAR 200 104,70 20.940,00

4

Bota de PVC (Policloreto de Vinila) com 
borracha nitrílica, injetada em uma só peça, 
cano médio de no minimo 27cm de altura, 
forrada em 100% malha de poliester, pos-
suir proteção antimicrobiana, com solado 
injetado com soleta de borracha prensada 
na sola de PVC, antiderrapante. Calçado 
com resistência ao escorregamento em 
piso de cerâmica contaminado com lauril 
sulfato de sódio (detergente) e piso de aço 
contaminado com glicerol (SRC). Com CA. 
Numeração exclusiva. Cor preta. Numera-
ção a confirmar.

CALFOR 
PAMPEANA 
CA 40921 
PRETO  

PAR 202 60,00 12.120,00

5

Bota de PVC (Policloreto de Vinila) com 
borracha nitrílica, injetada em uma só peça, 
cano médio de no minimo 27cm de altura, 
forrada em 100% malha de poliester, pos-
suir proteção antimicrobiana, com solado 
injetado com soleta de borracha prensada 
na sola de PVC, antiderrapante. Calçado 
com resistência ao escorregamento em 
piso de cerâmica contaminado com lauril 
sulfato de sódio (detergente) e piso de aço 
contaminado com glicerol (SRC). Com CA. 
Numeração exclusiva. Cor branca. Numera-
ção a confirmar.

CALFOR 
PAMPEANA 
CA 40921 

PAR 500 57,51 28.755,00

8

Botinas de segurança com biqueira em po-
lipropileno, confeccionada em vaqueta no-
buck hidrofugada e hidrorepelente. Lingueta 
fole em vaqueta acolchoada. Fechamento 
em atacador (cadarço) em poliéster, redon-
do, com ponteiras resinadas. Colarinho em 
vaqueta soft com três gomos acolchoados. 
Totalmente forrado. Forro da gáspea em 
não tecido. Emendas de topo. Costuras sim-
ples e duplas feitas com linhas de nylon de 
alta tenacidade. Contraforte em material ter-
moconformado e totalmente recoberto em 
camurça. Palmilha de montagem costurada 
no sistema strobel. A palmilha higiênica é 
antibacteriana, termoconformada e removí-
vel. Solado injetado em TPU - termoplastico 
de poliuretano na cor cristal, bidensidade 
PU/TPU. Solado possui garras de aderên-
cia, antiderrapante, sistema de absorção 
de impactos e barra antitorção. Com CA. 
Numeração a confirmar. 

SAFETLINE 
4855GL/CF/
NB/TPC CA 

12783 

PAR 249 114,95 28.622,55

9

Calçado impermeável, totalmente antiderra-
pante, com solado de borracha vulcaniza-
da colado na entresola. Calçado flexível e 
elástico, sem deformar, sem cheiro e sem 
degradação da cor, mesmo expondo ao sol. 
Solado, com ressaltos que permitem que 
os fluídos escorram rapidamente ao toque 
do solado com a superfície, eliminando a 
película isoladora ao atrito. Tecnicamente 
desenvolvido para ser usado em pisos lisos 
que estejam molhados, ensaboados e en-
gordurados ao mesmo tempo. Entre o sola-
do e a entresola, possuir câmeras de ar que 
para amortecimento ao caminhar, eliminan-
do qualquer pico de pressão sob a planta 
do pé. Para profissionais que trabalham em 
pé. Tecnologia de colagem no processo de 
fabricação. Calçado de "superfície" do não 
micro porosa e fechada, não possibilitando 
a proliferação de bactérias e consequente 
mal cheiro (bromidrose). Numeração ex-
clusiva. Numeração a combinar. Com CA. 
Cor a combinar. Possui palmilha removível. 
Modelo feminino ou masculino a escolher.

STICK SHOES 
WOMAN CA 

39848 MAN CA 
39674 

PAR 50 49,50 2.475,00

10

Calçado ocupacional impermeável tipo 
tênis, fechado na parte do calcanhar e na 
parte superior, confeccionado em EVA 
com substância antimicrobiana, solado de 
borracha antiderrapante, com absorção de 
energia na área do salto, com palmilha em 
EVA removível. Resistente ao escorrega-
mento em piso cerâmico com solução SLC 
(detergente) em piso de aço com solução de 
glicerol (SRC), resistente a óleo combustí-
vel (FO). Cores e tamanhos a combinar. 
Com C.A.

SOFT WORKS 
CA 37212 PAR 997 49,90 49.750,30

11

Calçado ocupacional tipo tênis, confeccio-
nado em vaqueta relax na cor preta, com 
detalhes em tecido balístico especial e 
biqueira plástica. Lingueta acolchoada e 
fechamento em atacador (cadarço) na cor 
preta em poliéster, redondo, com pontei-
ras resinadas. Totalmente forrado. Forro 
da gáspea em não tecido. Acolchoado do 
cano em espuma de engenharia resistente 
a impacto. Costuras simples e duplas feitas 
com linhas de nylon de alta tenacidade. 
Contraforte em material termoconformado, 
totalmente recoberto com camurça. Palmi-
lha higiênica antiestática, antibacteriana e 
removível. Solado injetado em TPU - ter-
moplastico de poliuretano, bidensidade PU/
TPU. Solado com garras de aderência, anti-
derrapante, sistema de absorção de impac-
tos e barra antitorção. Com CA. Numeração 
a confirmar.

SAFETLINE 
4915/TPC 
CA:13129 

PAR 190 101,00 19.190,00

12

Par de calçados de segurança, tipo sapato 
unissex, sem cadarço, em couro de “vaque-
ta” hidrofugada, com biqueira de plástico. 
Fechamento com sistema calce rápido, com 
elásticos laterais de trama dupla, recober-
to em couro. Totalmente forrado. Forro da 
gáspea em não tecido. Cano acolchoado 
com espuma de engenharia. Costuras sim-
ples e duplas, feitas com linha de nylon de 
alta tenacidade. Contraforte em material 
termoconformado, totalmente recoberto em 
camurça. Palmilha de montagem costura-
da em sistema strobel. Palmilha higiênica, 
antibacteriana e removível. Solado injetado 
em TPU - termoplastico de poliuretano, bi-
densidade PU/TPU. Solado com garras de 
aderência, antiderrapante, sistema de ab-
sorção de impactos e barra antitorção. Com 
CA. Numeração a confirmar. 

SAFETLINE 
4925/TPC 
CA:13127 

PAR 150 73,99 11.098,50

14

Capa confeccionada em trevira, fechamento 
frontal em botões de pressão, mangas tipo 
morcego, capuz conjugado com cordão re-
gulador, costura soldada eletronicamente. 
Tamanhos a combinar. Com C.A.

BRASCAMP 
CA 28451 UND 275 24,01 6.602,75

16

Capa 7/8 de segurança para bombeiro con-
feccionado em tecido meta-aramida, anti-
chama, resistente a temperaturas de 300ºC, 
composta por três camadas internas sendo: 
uma barreira de vapor/umidade, uma barrei-
ra de calor e uma viscose para proporcionar 
conforto. Faixas refletivas antichama na cor 
amarela. Forro fixo em costura metelassê. 
Fechamento frontal em zíper e velcro am-
bos em material antichama. Mangas tipo 
raglã. Bolso para rádio HT. Cabedal para os 
polegares. Com azul. Com CA.

HERCULES 
CA 9236 
3002PTF 

UND 15 2.228,99 33.434,85

28

Óculos de segurança em lente única, com 
proteção lateral, para proteção contra par-
tículas multidirecionais. Lente incolor com 
tratamento antirrisco. Haste com regulagem 
em quatro estágios e orifício para cordão. 
Proteção U.V. de 99,9%.Com C.A.

LIBUS CA 
35765 Ref.:  

900499 
UND 170 4,20 714,00

29

Óculos de segurança em lente única, com 
proteção lateral, para proteção contra par-
tículas multidirecionais. Lente cinza com 
tratamento antirrisco. Haste com regulagem 
em quatro estágios e orifício para cordão. 
Proteção U.V. de 99,9%. Com C.A.

LIBUS CA 
35765 Ref.:  

900499 
UND 170 4,20 714,00

31

Luva confeccionada em látex natural; re-
vestimento interno em verniz silver; antider-
rapante na face palmar, dedos e ponta dos 
dedos. Tamanhos P/M/G/GG/XG a confir-
mar. Com C.A. 

VOLK DO 
BRASIL CA 

37277 
PAR 622 2,60 1.617,20

33 Luva de raspa de 1ª, com 7 cm de punho, 
com reforço interno, com C.A.

KOCH CA 
5587 PAR 1110 5,40 5.994,00

34
Luva de vaqueta de couro curtido ao cromo, 
tipo petroleiro, com elástico embutido no 
dorso.  Com CA

KOCH CA 
9455 PAR 1251 8,60 10.758,60

37

Luva em látex 100% natural, não estéril, 
ambidestras, resistentes, com tensão de 
ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 
AQL. Totalmente impermeável á água e a 
outros fluídos. Superfície lisa. Levemente 
pulverizada com pó bio-absorvível a base 
de amido de milho. Caixa com 100 un. Ta-
manho PP/P/M/G/XG a confirmar. Com CA.

LEMGRUBER 
CA 36973 CX 3806 17,25 65.653,50

40

Luva de borracha nitrílica, com palma anti-
derrapante, cano alongado (punho reto 40 
cm), espessura mínima de 0,45 mm tama-
nhos M/G/XG a confirmar. Com C.A. 

VOLK DO 
BRASIL CA 

16182 
PAR 598 24,00 14.352,00

41

Luva de látex - Forradas com flocos de 
algodão, com palma antiderrapante. Prote-
ção contra agentes mecânicos e químicos 
- Tamanhos P/M/G/XG a combinar. Com 
CA. Disponível em 02 cores diferentes. 
Desempenho EN 388:2033 de no mínimo 
1010. Aprovada segundo os ensaios esta-
belecidos na EN 374-2 e EN 374-3.

VOLK DO 
BRASIL CA 

10695  
PAR 1258 3,05 3.836,90

42

Luva de látex natural longa – Forradas com 
flocos de algodão, com palma antiderrapan-
te, punho com virola que prenda no braço. 
Comprimento mínimo de 32, 37, 39, 42 cm 
de comprimento (tamanhos P/M/G/XG, res-
pectivamente). Com CA.

VOLK DO 
BRASIL CA 

15100 
PAR 900 5,99 5.391,00

53 Mascara tipo bico de pato N95, com carvão 
ativado, com CA.

KSN Ref.: 
10.02CO  MH 
CA 8358

UND 3550 2,99 10.614,50

VENCEDOR: FRATELLI VICENTIM LTDA  

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

Valor Total 
(R$)

38

Luva em látex 100% natural, não 
estéril, ambidestras, resistentes, 
com tensão de ruptura mínima, 
atendendo ao padrão 1.5 AQL. 
Totalmente impermeável á água 
e a outros fluídos. Superfície 
lisa. Levemente pulverizada 
com pó bio-absorvível a base de 
amido de milho. Caixa com 100 
un. Tamanho PP/P/M/G/XG a 
confirmar. Com CA.

TALGE 
LUVA 

LATEX NÃO 
ESTÉRIL

CX 1269 16,85 21.382,65

45

Luvas de procedimento não 
cirúrgico, ambidestras, confe-
cionadas em vinil, não estéril, 
sem pó e lisa. Com certificado 
de aprovação no ministério do 
trabalho (CA) para proteção do 
usuário contra agentes biológi-
cos e contra agentes químicos 
(bases inorgânicas (K)) - prote-
ção química TIPO C). Tamanhos 
7, 8, 9 e 10. Caixa com 100 uni-
dades (50 pares).

TALGE  
LUVA 

DE NÃO 
CIRURGICA 

VINILICA 

CX 3767 11,90 44.827,30
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46

Luvas de procedimento não 
cirúrgico, ambidestras, confe-
cionadas em vinil, não estéril, 
sem pó e lisa. Com certificado 
de aprovação no ministério do 
trabalho (CA) para proteção do 
usuário contra agentes biológi-
cos e contra agentes químicos 
(bases inorgânicas (K)) - prote-
ção química TIPO C). Tamanhos 
7, 8, 9 e 10. Caixa com 100 uni-
dades (50 pares). 

TALGE 
LUVA 

DE NÃO 
CIRURGICA 

VINILICA 

CX 1256 11,90 14.946,40

VENCEDOR: RP COMERCIAL LTDA ME 

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

Valor Total 
(R$)

13

Avental de segurança, confec-
cionado em PVC com forro em 
tecido poliéster de no mínimo, 
tamanho - 1,20 Metros.  Com 
tiras no mesmo tecido para pren-
der no pescoço e na cintura  - Na 
cor preta, com CA

Brascamp 
CA 28303 UND 450 8,54 3.843,00

22

Suporte lombar para encosto em 
espuma viscoelástica, com capa 
removível lavável em tecido po-
liester que permite a passagem 
de ar. Com elástico para ajuste 
em assentos. Medidas: 6/12 x 33 
x 35 cm. Possui design que ga-
rante ponto de apoio da coluna 
lombar. Com registro na Anvisa.

Copespuma 
Suporte 
lombar

UND 516 114,92 59.298,72

39

Luva Térmicas, confeccionadas 
em brim beneficiado com reves-
timento de neoprene, tipo mão 
de gato, resistentes a no mínimo 
300 C, comprimento de 36 cm. 
Com CA. 

Rio Valley 
CA 28688 UND 200 74,93 14.986,00

52

Kit Roçador com perneira em 
couro sintético, boné com prote-
tor de nuca e protetor facial em 
tela de nylon, protetor auricular 
tipo concha atenuação mínima 
de 14 dB), par de luvas de va-
queta e nylon, avental de bagum. 
Com CA.

Tecmater 
Kit roçador KIT 125 109,99 13.748,75

55

Cones refletivo para sinalização, 
flexível, altura 75 cm, peso míni-
mo de 3kg, com faixas refletivas, 
em conformidade com a NBR 
15071. Nas cores preto e amare-
lo ou laranja e branco a escolher.

Plastyseg 
Cone NBR UND 41 56,79 2.328,39

57

Cavalete móvel para sinalização, 
com painel duplo, com parafusos 
nas partes superiores para aber-
tura e fechamento, em PVC de 
2cm, dimensões de 279 mm X 
650 mm, na cor amarela e com 
dizeres em preto. “Cuidado Piso 
Escorregadio.

Plastcor 
Cavalete de 

piso
UND 30 36,99 1.109,70

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 

C O N T R ATO S

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 417/2019
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADO: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR
OBJETO: cessão de servidores públicos do Município visando agilizar e melhorar a qualidade de 
prestação de serviços na Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR – Campus Ponta Grossa/
PR.
PRAZO: 05 (cinco) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº413/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de combustível automotivo - Óleo Diesel S10 e gasolina para abasteci-
mento de veículos do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 242/2019.
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 427/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a re-
dução de meta física de R$ 18.237,32 (dezoito mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois 
centavos).
______________________________________________________________________________

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO DO AO CONTRATO Nº 252/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redu-
ção de meta física de R$ 62.231,98 (sessenta e dois mil duzentos e trinta e um reais e noventa e 
oito centavos),

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 283/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 11/11/2019 a 09/04/2020 
e o prazo de vigência, em mais 150 (cento e cinquenta) dias, de 09/02/2020 a 08/07/2020.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 424/2017
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: LOCALIZA RENT A CAR S/A     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
décima do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/04/2020 a 24/04/2021. 
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$ 50.901,36 (cin-
quenta mil novecentos e um reais e trinta e seis centavos).
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 116/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADO: TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento ori-
giná¬rio, que passa ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do presente contrato cor-
rerão à conta da dotação orçamentária número 04.007.04.126.0026.2.023/3390400800. Código 
Reduzido nº 147.”

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Rickli Indústria e Comércio de Borracha Ltda torna público que recebeu da Secretária do Meio 
Ambiente de Ponta Grossa, a Licença de Operação (LO) para a atividade de Fabricação de Arte-
fatos de Borracha não Especificados Anteriormente, Endereço: Rua Salma Fayad, nº 303, CEP: 
84.043-753 Bairro: Distrito Industrial, Município: Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________
SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Rickli Indústria e Comércio de Borracha Ltda torna público que irá requerer da Secretária do 
Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade 
de Fabricação de Artefatos de Borracha não Especificados Anteriormente, Endereço: Rua Salma 
Fayad, nº 303, CEP: 84.043-753 Bairro: Distrito Industrial, Município: Ponta Grossa - PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANDRESSA A. SKEIKA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI; torna público que irá requerer a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, 
para o comércio de peças e acessórios e oficina mecânica, na Av. Presidente Kennedy, 155 - Con-
torno, Ponta Grossa - Pr.

D I V E R S O S

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ACÓRDÃO Nº 019/2019

PAT nº 925/2017
Recorrente: TECFAMA SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERVAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Relator: Márcio Henrique Martins de Rezende

EMENTA
ISS. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. RECOLHIMENTO FEITO NO LOCAL 
DOS SERVIÇOS. EXCEÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LC 116/2003. CONCEITUAÇÃO 
DO SERVIÇO CONFORME ANEXO I DA LC 106/2003. CARACTERIZADA INFRAÇÃO FISCAL. 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. APLICAÇÃO DE MULTA SOBRE SALDO DE IMPOSTO 
A RECOLHER.

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

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2019.
______________________________________________________________________________

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ACÓRDÃO Nº 022/2019

PAT nº 4821/2016
Recorrente: HASSEN E HASSEN LTDA
Relator: Marcelo de Souza

EMENTA
ISSQN. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS COM CNPJs DISTINTOS, MAS NO MESMO ENDERE-
ÇO, COM OS MESMOS SÓCIOS, MESMA ATIVIDADE E MESMO SINAL DE PROPAGANDA. 
SIMULAÇÃO.

ACÓRDÃO
Diante do exposto, ACORDA o plenário da CCMPG, por unanimidade, em julgar improcedente o 
Recurso, nos termos do voto do relator, conforme decisão encaminhada à Recorrente. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Márcio Henrique Martins de Rezende, Peter Emanoel 
Pinto, Rubens Gomes e Elaine Cristina Moreira Schnaider, além do Relator Marcelo de Souza e do 
Presidente do Conselho Cláudio Grokoviski.

Ponta Grossa, 07 de novembro de 2019.
______________________________________________________________________________

SETUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTA GROSSA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 13/2019

 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa através da Secretaria Municipal de Turismo, 
torna público o presente edital de chamamento público visando a seleção de empresa(s) para 
operação de serviços de bar a instalar ponto-de-venda e distribuição no Complexo Ambiental Go-
vernador Manoel Ribas, durante a realização da 30ª Münchenfest, no período de 28 de novembro 
a 01 de dezembro de 2019.
 1. DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objetivo selecionar empresa(s) regular(es) para operação de servi-
ços de bar, visando a comercialização de cerveja, chopp (bebida não pasteurizada de composição 
água, malte de cevada, cereais não maltados, carboidratos e lúpulo), refrigerante e água, durante 
a realização da 30ª Munchenfest, evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo entre 
os dias 28 de novembro e 01 de dezembro de 2019 no Complexo Ambiental Governador Manoel 
Ribas.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.704 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 20196

 2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Münchenfest é a festa pública mais tradicional de Ponta Grossa e, desde 2018, passou por 
uma remodelação que a transformou num grande evento de celebração da cultura e da gastro-
nomia alemãs. A Münchenfest conta desde então com repertório e gastronomia exclusivamente 
alemães, bem como atividades lúdicas e recreacionais originadas nas tradições dessa etnia, deci-
siva na colonização de boa parte dos Campos Gerais. A disposição de uma cervejaria master a fim 
de comercializar bebidas – cerveja, chopp e água, complementa a comercialização das cervejas 
artesanais e viabiliza a execução da festa, tradicionalmente reconhecida pelo chopp escuro. Assim 
como ocorreu em anos anteriores, a oferta de chopp e cerveja é um incentivo ao incremento da 
atividade econômica centrada no turismo gastronômico, crescente em Ponta Grossa de modo 
afirmativo desde o início de 2018.
 3. DA INSCRIÇÃO
3.1. A(s) empresa(s) interessada(s) deverão entregar a documentação conforme item 5 na sede 
da Secretaria Municipal de Turismo, situada à Rua Sete de Setembro, 510, Centro, a partir da 
publicação em diário oficial até 19 de novembro 2019, no horário das 13h às 18h.
 4. DAS RESPONSABILIDADES
4.1. Em havendo mais de uma empresa interessada, será dividido equitativamente o espaço de 
operação de bar dentro do recinto da festa, além de, cumulativamente, o rateio isonômico das 
seguintes responsabilidades:
 a)  Custos da decoração do evento conforme projeto apresentado pela Secretaria Munici-

pal de Turismo;
 b)  Fornecimento de água para as forças policiais;
 c)  Operação de todo o sistema de bar com a venda de cerveja, chopp, refrigerante e água;
 d)  Disposição de, no mínimo, 250 (duzentas e cinquenta) mesas com 4 (quatro) cadeiras 

cada; 
 e)   Ativação da marca;
 f)   Custos de gerador que suporte as demandas do evento;
 g)  Custos da implantação dos equipamentos necessários ao fornecimento de chopp, bem 

como a edificação do espaço em que será prestado o serviço, com instalação de toda a 
infraestrutura para a operação de bar;

 h)  Utilização de materiais e equipamentos que atendam às normas da ABNT e INMETRO;
 i)   Cumprimento dos horários de abertura e encerramento do evento;
 j)   Contratação de segurança ou quaisquer serviços profissionais que julgar necessário;
 k)  Despesas de transporte, estadia e alimentação do pessoal contratado, bem como os 

encargos sociais e previdenciários pertinentes;
 l)   É vedada a comercialização de bebidas destiladas;
 m) É vedada a comercialização de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
 n)  Obedecer às normas da vigilância sanitária e ao regulamento do evento, bem como toda 

a infraestrutura relativa a abastecimento de água e energia elétrica, limpeza, coleta e 
retirada de rejeitos líquidos ou sólidos, descartáveis ou não, assim como esgotamento 
sanitário.

 o)  O ponto-de-venda deverá obedecer à cenografia indicada pela Secretaria Municipal de 
Turismo.

 5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Habilitação jurídica:
 a)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;
5.2. Regularidade fiscal:
 a)   Comprovante de CNPJ;
 b)   Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
 c)   Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual;
 d)   Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal;
 e)   Certificado de regularidade de situação com o FGTS;
 f)    Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
5.3. Declaração de Responsabilidade conforme anexo I em papel timbrado da empresa.
5.4. Qualificação econômico-financeira:
 a)  Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida por Cartório Distribui-

dor da sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua 
validade.

 6. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os documentos apresentados pela(s) empresa(s) interessada(s) serão analisados pela Co-
missão de Seleção e Avaliação da Münchenfest 2019, que emitirá parecer sobre o resultado.
6.2. O resultado refere-se à análise dos documentos exigidos no item 5.
6.3. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências deste edital, será 
divulgado o resultado por meio de publicação no Diário Oficial do Município.
 8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização ficará a cargo dos servidores Milene Gonçalves, 27520, CPF 451.956.929-04, 
residente à Rua Visconde de Porto Alegre, 1832, Nova Rússia, Ponta Grossa/PR; e Rosilete Au-
rina Martins, matrícula funcional 27576, CPF 838.967.919-15, residente à Rua Afonso Pena, 412, 
Jardim América, Ponta Grossa/PR.
 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Faz parte deste edital o Anexo I – Declaração de Responsabilidade.

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins de atendimento ao que consta no edital, que tomamos conheci-
mento do Edital e de todas as condições de participação no chamamento público e nos comprome-
temos a cumprir todos os termos do Edital, e a prestar serviço de qualidade, sob as penas da Lei.
____________________________________________________
Nome da Empresa
____________________________________________________
CNPJ / MF nº.
____________________________________________________
Sediada (endereço completo)
____________________________________________________
Local e data
____________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante

_______________________
EDGAR HAMPF

Secretário Municipal de Turismo
______________________________________________________________________________
ATA Nº 07/2018 - ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SO-
CIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL LUIS PEREIRA CARDOSO, REALIZADA EM 28/11/2018.
Em, vinte e oito de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito  horas, tendo por local 
as dependências do Centro Municipal de Educação Infantil Luis Pereira Cardoso, situado à 
rua São Josafat, nº 734, Vila Santo Antônio, bairro Nova Russia, CEP 84053-310 na cidade de Pon-
ta 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 alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários 
do Centro Municipal de Educação Infantil Luis Pereira Cardoso, na forma contida no Artigo 21 do 
Estatuto vigente. A Senhora Claudia Regina Kovalski Ribeiro, Presidente da APF agradeceu a pre-
sença de todos que foram convocados para esta Assembleia e iniciou os trabalhos, submeteu aos 
presentes à proposta das alterações do Estatuto da Associação de Pais e Funcionários do Centro 
Municipal de Educação Infantil Luis Pereira Cardoso, 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 Luis Pereira 
Cardoso, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Rua São Josafat, 
n° 734, Bairro Nova Russia, CEP 84053-310, fundada em 18/03/2003, 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 Luis Pereira Cardoso, 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 APFserão 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 Luis Pereira Cardoso.
§ 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;
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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 APFpelo 
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 Luis Pereira Cardoso.

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;
IX- discutir e decidir junto com a equipe pedagógico-administrativa do Centro Municipal de 
Educação Infantil Luis Pereira Cardoso 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. Li-
berar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro/AASP. Solicitar saldos/extratos de inves-
timentos. Emitir comprovantes. Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico. 
Senhas:cadastrar, alterar e desbloquear. Pagamentos, transferências e movimentações financei-
ras 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 
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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 qualquer 
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.
Parágrafo Único - Em caso de dissolução ou extinção do Centro Municipal de Educação Infantil 
Luis Pereira Cardoso, 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, mantene-
dores ou sócios, sob nenhum pretexto, e empregará suas rendas, exclusivamente no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil Luis Pereira Cardoso, 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 
Luis Pereira Cardoso, 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 Fun-
cionários do Centro Municipal de Educação Infantil Luis Pereira Cardoso, 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 Larissa Carla de 
Araújo também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Claudia 
Regina Kovalski Ribeiro Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia e eu, Larissa 
Carla de Araujo, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente aprovada e assina-
da. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATA Nº 4/2018 - DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA DA GRAÇA FRANKE MININI, 
REALIZADA EM DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Em doze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, tendo por local as depen-
dências do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria da Graça Franke Minini, 
situado à rua Palmas, número 323, CEP: 84026-310, vila Santana, bairro Olarias, na cidade de 
Ponta Grossa – PR, reuniram-se os associados que foram identificados na lista de compareci-
mento 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 Professora Maria da Graça Franke Minini, 
na forma contida no Artigo 21 do Estatuto vigente. A Senhora Amanda Cunha Karpinski, 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 Maria da Graça Franke Minini, 
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 
Maria da Graça Franke Minini, com sede e foro no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, 
à Rua Palmas, n°323, Bairro Olarias, CEP 84026-310, fundada em 22/08/2006 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 Professora Maria da Graça Franke Minini, 
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;
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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 Maria da 
Graça Franke Minini.
§ 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 Professora Maria da Graça 
Franke Minini.

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;
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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 Maria da Graça Franke Minini 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;
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 Professora Maria da Graça Franke Minini ;
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 Ma-
ria da Graça Franke Minini, 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 Maria da Graça Franke Minini, na manutenção de seus 
objetivos institucionais.

Parágrafo único – em caso de extinção ou dissolução do Centro Municipal de Educação Infantil 
Professora Maria da Graça Franke Minini, o exercício financeiro deverá se estender até a sua 
finalização.

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 Maria da Graça Franke Minini, 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 Professora Maria da Graça Franke Minini, 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 Gislaine Cristina Weege também agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 
a Senhora Amanda Cunha Karpinski Presidente da APF deu por encerrada a presente assembleia 
e eu Silvana Marcolino de Oliveira, lavrei esta Ata, que, lida e achada conforme, foi devidamente 
aprovada e assinada. ____________________________________________________________

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
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______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

 O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, com fulcro na Constituição Federal Artigo 
216, e na Lei Municipal nº 8.431/2005, declara e torna público o TOMBAMENTO PRELIMINAR 
do conjunto arquitetônico da Rua XV de Novembro, compreendido entre as Ruas Augusto Ribas e 
Santana, conforme deliberação datada de 07 de outubro e 04 de novembro de 2019, constado dos 
seguintes imóveis:
 - Rua Santana, nº 749, esquina com a Rua XV de Novembro, nº 405 e 409.
 - Rua XV de Novembro, nº 413, 417 e 423.
 - Rua XV de Novembro, nº 425, 431, 433 e 439.
 - Rua XV de Novembro, nº 443, 449 e 455.
 - Rua XV de Novembro, nº 463, esquina com a Rua Augusto Ribas, nº 594-A.   

Ponta Grossa, 11 de novembro de 2019. 
FERNANDO RÖHNELT  DURANTE

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

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

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 451/2018
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO                                                        
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS     
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo dos servidores 
Marcelo Xavier de Araújo,... e Julita Simone Therezinha Rentschler,...”.
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO n° 002/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA     
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima segunda do instru-
mento originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação: “A fiscalização ficará a cargo dos servidores 
Margarete Barche Kruger,...; Jean Pierre Leoni,... e Soelene Pupo Martins,...”
______________________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________________

1° ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019
 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por 
força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na 
Forma Eletrônica nº 110/2019 – Objeto: Aquisição de veículo tipo furgão e veículo de transporte 
de passageiros, para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção 
primária e transporte sanitário das equipes da atenção primária do Município de Ponta Grossa, 
conforme resolução SESA 164/18, conforme consta do protocolo 2590296/2019, sofre as seguin-
tes alterações: 
 Onde lê-se : 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 11h:30m do dia 19 de Setembro de 2019
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 11h:31m do dia 19  de Setembro de 2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 19 de Setembro de 2019

 Leia-se:
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO:. 08h:00m às 11h:30m do dia 29 de Novembro de 2019
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 11h:31m do dia 29 de Novembro de 2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h:00m do dia 29 de Novembro de 2019
Inclui-se no Edital : 
* Em atendimento a Lei 6729/79 (Lei Ferrari) : a participação da presente licitação para o for-
necimento de veículo zero quilômetro, deverá ser por empresa autorizada e com concessão de 
comercialização fornecida pelo fabricante.
Local de Entrega : Os veículos deverão ser entregues no estacionamento da Fundação Municipal 
de Saúde de Ponta Grossa, localizado no Paço Municipal, situado a Avenida Visconde de Taunay, 
950 – Bairro Ronda.
 .Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departa-
mento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, 
no horário das 12h00min às 18h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1000 – ramal 1006 ou no link  
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia

Ponta Grossa, 11 de Novembro de 2019.
Angela Conceição Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
______________________________________________________________________________

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 143/2019.
Data: 28 de novembro de 2019,
Horário: 14h00m
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de CURATIVOS ESPECIAIS
Dotação Orçamentária: 
30.001.10.301.0055.2.396.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.301.0055.2.398.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0051.2.406.3.3.90.30.00.00. - 369 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.411.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.426.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.415.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.419.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.304.0062.2.423.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.305.0062.2.424.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
30.001.10.302.0061.2.412.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor máximo: R$ R$ 1.248.364,80(um milhão, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessen-
ta e quatro reais e oitenta centavos)
 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, 12 de novembro de 2019
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 144/2019
 A Fundação Municipal de Saúde  de Ponta Grossa - PR realizará às 15h15m do dia 
28 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento / Depar-
tamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950,no 
portal www.bll.org.br. Pregão Eletrônico, para Aquisição de MONITOR MULTIPARAMÉTRICO para 
uso da UPA da Fundação Municipal de Saúde do Municipio de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 
55.653,32(cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). 
 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.704 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 201912

 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 prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000, ramal 1337 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/licitacoes/ www.bll.org.br.

Ponta Grossa, , 12 de novembro de 2019
Ângela Conceição de Oliveira Pompeu

Presidente da Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

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

CONSTITUIÇÃO EM MORA DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR 
1) De um lado, a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, compromissária ven-
dedora, sociedade de economia mista municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob nº 81.670.804/0001-08, sediada no endereço Rua Balduíno Taques, 445, Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, representada por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR, sob o nº 42.282, residente na 
Rua Balduíno Taques, 445 – 3º Andar, Centro, Ponta Grossa – PR, CEP: 84010-050 e,
2) De outro lado, o Sr(a) ADRIANA APARECIDA ALVES, compromissário(a) comprador(a), bra-
sileiro(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 
possuidores 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
______________________________________________________________________________

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

1º ADENDO A CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
DO OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA COBRANÇA DAS TARIFAS ORIUNDAS 
DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE DEBITO, CARTÃO DE CRÉDITO E BOLETO BANCÁRIO A 
SEREM ARRECADADAS PELO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICI-
PIO DE PONTA GROSSA.
 ALTERA O ITEM 2.1 (PAG 6) PARA:
 2.          DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1. O preço máximo estimado para taxas é de R$ 292.705,00 (duzentos e noventa e dois mil, 
setecentos e cinco reais).
 Maiores informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, através do email 
licita.amtt@hotmail.com.

ROBERTO PELLISSARI
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

EXTRATO DO CONTRATO  Nº 037/2019
PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
PERMISSIONÁRIA: ROTAS DE VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA
OBJETO: Permissão de uso de 6,02 m², guichê nº14, para venda e comércio  de passagens  do 
transporte coletivo intermunicipal, interestadual  e internacional
Decreto Municipal nº  15.901, de 30/04/2019
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses 
VIGÊNCIA: 18/06/2019 a 17/06/2021

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 022/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019
 Tendo   em   vista  a   realização   da sessão  pública  do  Pregão  na forma Presencial nº 
022/2019,  realizada  no   dia   24   de outubro  de  2019,   às  14:00 hs,  destinada  à :
 OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO l DO EDITAL
 Tendo em vista  a  análise  de  toda a documentação das empresas e o consequente cum-
primento dos requisitos;
 Tendo  em  vista  todos os procedimentos realizados posterior a sessão pública de acordo 
com o que rege o Edital;
 Tendo em vista a competência desta pregoeira para adjudicar o objeto do Pregão Pre-
sencial  nº 022/2019  às empresas vencedoras do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 
10.520/02;
 ADJUDICO  o objeto da licitação  à  empresa :
 Empresa: ANDRÉ MATIAS 01018656944   -   CNPJ Nº 32.111.081/0001-93
 VALOR: R$ 7.353,88 (Sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito  centavos)

Ponta Grossa, 29 de outubro de 2019 
SILVANA SOUZA

Pregoeira
______________________________________________________________________________

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 022/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019

  Decorrido   o  Processo   Licitatório   Modalidade   PREGÃO,   na    forma   PRESENCIAL     
Nº 022/2019 (Menor Preço Global), em  sessão  pública realizada no dia 24 de outubro de 2019,  
às  14:00 hs,  homologo   o  resultado   nos   termos   do   processo  e,  em  resumo, os seguintes  
termos:                                                                            
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO l DO EDITAL
 Empresa: ANDRÉ MATIAS 01018656944  CNPJ Nº 32.111.081/0001-93
 VALOR: R$ 7.353,88 (Sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito  centavos)
 Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 29 de outubro de 2019 
  VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________  

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RESULTADO  DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 022/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019
 OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA 
DATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO l DO EDITAL
 Empresa: ANDRÉ MATIAS 01018656944  CNPJ Nº 32.111.081/0001-93
 VALOR: R$ 7.353,88 (Sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito  centavos)
 Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 29 de outubro de 2019 
  VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________

Diretoria Geral de Serviços Administrativos
RESUMO  DO  EDITAL  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 026/2019

Processo:  045/2019     Emissão: 04/11/2019
Data da abertura das propostas:  28/11/2019   Horário: 14:00 HS
Local: PLENÁRIO  DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro: SILVANA SOUZA
 A  Câmara  Municipal de Ponta Grossa - Estado do Paraná torna público que no Plenário 
da Câmara Municipal de Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay, 880, nesta cidade, 
realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO  na forma PRESENCIAL do tipo PREGÃO DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  nos moldes da Lei nº 10.520/2002, LC 123/2006, LC 147/2014, 
Lei Municipal 12.222/2015 e, subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações 
posteriores e legislação correlata, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
OBS: Exclusiva para Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreende-
dor Individual (MEI), definidas no Art. 3º e Art. 18 e, ambos da Lei Complementar 123/2006,  pela 
Lei Complementar 147/2014  e  Lei Municipal 12.222/2015.
 1. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, 1ª LINHA, PRODUTO NACIONAL, NÃO RECONDICIONADO E/OU 
REMANUFATURADO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, INCLUINDO BICO, INSTA-
LAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA, COM PADRÃO DE QUALIDADE 
DAS MARCAS PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP, BRIDGESTONE OU 
DE QUALIDADE SIMILAR, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL.
 VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O PREGÃO: 
R$ 7.143,33 ( Sete mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos)
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.39.01 - PNEUS
 Maiores  esclarecimentos  ou quaisquer  outras  informações suplementares  com relação   
ao  presente edital, poderão  ser  obtidos  junto ao Departamento  Administrativo  ou  ao  Pregoeiro, 
no  horário  das  13  às  18  horas,  no  anexo  da  Câmara  Municipal  de  Ponta Grossa,  sito à  Av. 
Visconde de Taunay, 880 – Ponta Grossa – PR ou no sítio da Câmara Municipal de Ponta Grossa 
– www.cmpg.pr.gov.br.  
Telefone: (42) 3219-7307 -  E-mail: licitacao@cmpg.pr.gov.br 

Ponta Grossa, 04 de novembro  de 2019.
VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
ORDEM DO DIA: 13/11/2019                            SESSÃO ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO VEREADOR FELIPE PASSOS
Projeto de Lei Ordinária nº 274/2019:
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Padre MÁRIO DWULATKA.

DO VEREADOR FLORENAL SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 284/2019:
Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas de segurança pelos postos de combustíveis 
no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica.

DO VEREADOR CELSO CIESLAK
Projeto de Lei Ordinária nº 286/2019:
Denomina de ESTRELA DO LAGO a praça pública a ser construída na confluência das Ruas 
Lagoa Azul, Lagoa Santa e José Joaquim da Maia, Bairro Oficinas, nesta cidade.

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
Projeto de Lei Ordinária nº 290/2019:
Dispõe sobre a obrigatoriedade da rega das vias públicas sem pavimentação em decorrência da 
elevação dos níveis de poeira, no âmbito do Município de Ponta Grossa.

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA
Projeto de Lei Ordinária nº 302/2019:
Denomina de LAIS SOLITER FERREIRA ANTUNES a Rua nº 01, do Loteamento ECOPARK - Pi-
lão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR CELSO CIESLAK
Projeto de Lei Ordinária nº 161/2019:
Promove alterações na Lei nº 6.309, de 01/12/1999, que dispõe sobre o incentivo fiscal para a 
realização de projetos esportivos, recreativos e de lazer no âmbito do Município de Ponta Grossa, 
e dá outras providências. 

SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria do Vereador Celso Cieslak
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 161/19 e do Substitutivo Geral 
a ele apresentado, nos termos da Subemenda em apenso

                         CFOF   - Favorável ao Substitutivo Geral do Projeto de Lei nº 161/19, nos termos 
                                      da Subemenda apresentada pela CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável ao Substitutivo Geral do Projeto de Lei nº 161/19, nos 
                                                    termos da Subemenda apresentada pela CLJR
                         CECE   - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 161/19 e do Substitutivo 
                                        Geral a ele apresentado, nos termos da Subemenda da CLJR

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO
Projeto de Lei nº 186/2019:
Torna obrigatória a capacitação de Manobra de Heimlich de funcionários de estabelecimentos 
comerciais de recreação infantil e casas de festas a fim de evitar acidentes e até mesmo mortes 
por engasgo em crianças.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                        CSAS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR GERALDO STOCCO
Projeto de Lei Ordinária nº 228/2019:
Promove alteração na Lei nº 11.233, de 27 de dezembro de 2012, conforme especifica.
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                         CFOF   - Favorável, nos teros da Emenda de Redação da CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 12 de novembro de 2.019.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                              Ver. FLORENAL SILVA

                Presidente                                                       1º Secretário
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