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D E C R E TO S

D E C R E T O    N°   1 6. 7 3 3,  de  13/12/2019
Retifica o decreto nº 16.580 de 07/11/2019 – 
que aprova o Condomínio Residencial VAN 
WILPE.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa 
as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no 
Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 2270277/2019. 

D E C R E T A
Art. 1°.  Fica aprovado o Condomínio Residencial denominado VAN WILPE, constituído de 205 

(duzentos e cinco) Frações Residenciais com área total de 42.986,27m²; 12 (doze) Áreas 
Verdes com área total de 8.768,53m²; Sistema Viário composto de Ruas de nº 01 até 
10, com área total de 10.166,17m²; Área de Preservação Permanente, com área total de 
13.323,57m², Área destinada à calçadas com total de 5.083,08m² e Área de Servidão de 
passagem com total de 363,48m², compreendidos nas quadras de 01 até 14, totalizando 
uma Área de Terreno de 80.691,10m², localizada na área denominada A/R (oriunda do 
desdobro da área A), da quadra s/n°, situado no Jardim Ipiranga, Bairro Jardim Carvalho, 
desta cidade, objeto da matricula nº 21.076, do 3º Serviço Registral de Imóveis desta 
Comarca, de propriedade de CONDOMINO RESIDENCIAL VAN WILPE SPE LTDA.

Art. 2°.  A loteadora executará o condomínio ora aprovado, no prazo de 2 (dois) anos a contar 
desta data, as obras de infraestruturas constantes de: demarcação de quadras e lotes, 
abertura de ruas, arborização de vias, rede de energia elétrica, iluminação publica e abas-
tecimento de água, bem como, rede de galerias e revestimento primário das vias publicas, 
de conformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal. 

Art. 3°.  Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZR-2. 

Art. 4°.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°   1 6. 7 4 0,   de  13/12/2019

Regulamenta o prazo de verificação de 
débitos do contribuinte para concessão de 
desconto de 15% no pagamento da parcela 
única do IPTU.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº. 11.993/2014 com a redação da Lei nº. 12.928/2017, 
e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 41.408/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Para os efeitos do artigo 1º da Lei n. 11.993/2014 com a redação da Lei n. 12.928/2017 a 

concessão do benefício de desconto de 15% do IPTU, no caso de pagamento à vista, será 
efetuada pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante prévia verificação de débitos do 
contribuinte por CPF ou CNPJ até o dia 30 de novembro do exercício anterior ao lança-
mento e concessão do benefício.

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de dezembro 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. 7 3 4,   de  13/12/2019
Designa Monica Cassins Gans, para respon-
der interinamente como Secretária Municipal 
de Governo, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI nº 53482/2019,

R E S O L V E
 DESIGNAR, no período de 30 de dezembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020, MONICA 
CASSINS GANS, matrícula nº. 26762, para responder interinamente como Secretária Municipal 
de Governo, sem prejuízo de suas atuais atribuições, relativamente ao período de férias do titular 
da Pasta.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 13 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   N°  1 6. 7 4 4,  de  16/12/2019

Aprova o Condomínio denominado Girassol 
Residencial, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, nos termos do disposto na Lei 10.408, de 03 de novembro de 2010, que fixa 
as normas para a aprovação e arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos no 
Município de Ponta Grossa, tendo em vista o contido no protocolado sob n° 1920273/2019,

D E C R E T A
Art.1º.  Fica aprovado o condomínio denominado CONDOMÍNIO GIRASSOL RESIDENCIAL, 

constituído de 335 (trezentos e trinta e cinco) lotes residenciais, com área de 53.324,34m², 
áreas de lazer, ruas e passeios, totalizando em área de 79.847,44m² no imóvel objeto da 
matrícula n° 69.388, do 2o Serviço Registral de Imóveis desta Comarca, de propriedade 
da JARDIM DAS FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Art.2º.  A loteadora executará no condomínio ora aprovado, no prazo de 2 (dois) anos a contar 
desta data, as obras de infraestrutura constantes de: demarcação de quadras e lotes, 
abertura de ruas, arborização de vias, rede de energia elétrica, iluminação pública e abas-
tecimento de água, bem como, rede de galerias e revestimento primário das vias públicas, 
de conformidade com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal.

Art.3º.  Para os efeitos da Lei 6.329, de 16/12/99, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocu-
pação do solo urbano, fica o loteamento ora aprovado enquadrado como ZEIS.

Art.4º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 16 de dezembro 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. 7 6 1,  de  18/12/2019

Outorga Permissão de Uso de imóvel, con-
forme especifica. 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do 
Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
3240022/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na Escola Munici-

pal Professor Aristeu Costa Pinto, em favor de PATRICIA SALETE SMYKALUK, portador 
da Cédula de identidade nº 9.412.605-3/PR.

Art. 2º.  Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia da permissionária e de 
sua família.

Art. 3º.  A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabi-
lidade do permissionário.

Art. 4º.  A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, por prazo indeterminado, a 
contar de 01/12/2019.

Art. 5º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro 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. 7 6 3,   de  18/12/2019

Altera anexo do Decreto nº 5665/2011 - Dis-
põe sobre a administração e funcionamento 
do Guarda-Volumes do Terminal Rodoviário 
Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador Ol-
demar Andrade, conforme especifica.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções legais, de acordo com a Lei n° 10.013, de 26/08/2009, e o Decreto n° 5660, de 09/12/2011, e 
tendo em vista o contido no protocolado n° 3500166/2019, 

D E C R E T A
Art. 1º.   O anexo I, do Decreto nº 5665, de 09 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a reda-

ção contida no anexo deste Decreto.
Art. 2º.  Fica revogado o Decreto n.º 15.272/2018.
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Art. 3º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2020.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 18 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO N° 16.763/2019
“ANEXO I – DECRETO N.º 5.665/2011     (NR)

VALORES DE LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DO GUARDA-VOLUMES: 
ANO: 2020

TEMPO VALOR
01 hora R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos)

 02 horas R$ 3,70 (três reais e setenta centavos)
 03 horas R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
 04 horas R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos)

                     Diária R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos) 
Obs.: ao fechar 4 horas fixará o valor em R$ 9,25 por 24 horas, a contar da hora do registro do 
armário.“

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  N° 1 6. 7 8 0 , de 20/12/2019

Regulamenta o procedimento de assinatura 
eletrônica de atos oficiais pelo Prefeito Mu-
nicipal.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista os incisos VIII e IX, do Art. 71 da Lei Orgânica Municipal, consi-
derando o contido no protocolo SEI n. 53495/2019,

D E C R E T A
Art. 1°.  A partir de 1º de janeiro de 2020 a assinatura de atos oficiais pelo Prefeito Municipal será 

realizada por meio eletrônico.
Art. 2º.  Para os efeitos deste Decreto consideram-se atos oficiais:
    I.  Projetos de Lei e respectivas mensagens;
    II.  Leis;
    III.  Decretos;
    IV.  Portarias;
    V.   Ordens de Serviço;
    VI.  Ofícios.
Art. 3º.  Os atos oficiais serão elaborados pela Procuradoria Legislativa, após autorização do Pre-

feito, e incluídos na pasta do Sistema Eletrônico de Informações – SEI para assinatura do 
Prefeito.

Parágrafo único - As Leis, Decretos e Portarias serão assinados igualmente pelo Procurador 
Geral do Município.

Art. 4º.  A remessa dos atos oficiais para seus respectivos destinos será realizada pela Procu-
radoria Legislativa, mediante extração de cópia física, de forma eletrônica ou envio do 
processo para o órgão de destino.

Art. 5º.  Para fins de manutenção da memória das Leis e Decretos, a Procuradoria Legislativa 
imprimirá uma via em papel timbrado do Gabinete do Prefeito, de idêntico teor daquele 
assinado eletronônicamente, e encaminhará ao Prefeito e ao Procurador Geral para assi-
natura.

Parágrafo único - Os atos oficiais assinados fisicamente serão mantidos no arquivo da Procura-
doria Legislativa para fins de consulta histórica.

Art. 6º.  O Departamento de Informática, da SMARH, fica encarregado de elaborar os modelos de 
documentos que serão utilizados pela PGM/PL para redação dos atos oficiais no sistema 
SEI.

Art. 7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de dezembro de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

C O N T R ATO S

DÉCIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 571/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM SUL LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 120 (cento 
e vinte) dias de 24/11/2019 a 23/03/2020, convalidando a data de 24/11/2019. 
______________________________________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 428/2019
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: BANCO PAN S/A
OBJETO: estabelecer condições gerais e demais critérios a serem observados na concessão de 
empréstimos e cartão de crédito, com pagamento mediante consignação em folha de pagamento, 
aos servidores da COOPERANTE 
PRAZO: 05 (cinco) anos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS

AUTO DE INFRAÇÃO / LANÇAMENTO / NOTIFICAÇÃO Nº 12457/2019
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 467/2019

RAZÃO SOCIAL: ATMA ASSESSORIA S/S LTDA
Endereço: Rua Almirante Barroso nº 3162, Uvaranas – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 78.481
Período Fiscal: 01/07/2014 a 15/04/2019
Termo Circunstanciado nº 6944/2019
Fundamentação Legal: art. 55, 57, 58, 61 a 64 da Lei nº 7500/04; art. 196 do CTN
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, compareça à Coordenadoria do ISS e ICMS 
da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, ou, 
cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da lei supracitada, apresentar defesa no mesmo 
prazo.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 

 Cumpra-se.
Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.

ROMUALDO CAMARGO
Coordenador do ISS e ICMS

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISSQN e ICMS
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – Nº 12458/2019

Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 467/2019
RAZÃO SOCIAL: ATMA ASSESSORIA S/S LTDA
Endereço: Rua Almirante Barroso n.º 3162, Uvaranas – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 78.481
Protocolo nº 1050220/2019
Termo Circunstanciado nº 6944/2019
Período Fiscal: 01/07/2014 a 15/04/2019
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, § 1.º, inciso I
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS e 
ICMS da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos débitos, 
ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar defesa no 
mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16.º ao 30.º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS e ICMS
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS Nº 12760/2019
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 495/2019

RAZÃO SOCIAL: REDE OK LOG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR EIRELI
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 923, fundos, sala 01, Centro – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 120.247
Período Fiscal: 01/01/2016 a 31/05/2019
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 6103/2019
Protocolo nº 1620157/2019
 Pela presente Notificação, com fundamento no art. 80 da Lei 6857/2001, fica o contribuinte 
acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação 
do presente, compareça à Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda 
desta Prefeitura, para regularizar a sua situação.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará na lavratura de Auto de Infração, 
conforme art. 80, §§ 1º e 2º, da Lei 6857/2001.
 Cumpra-se. 

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI

______________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 12761/2019

Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 495/2019
RAZÃO SOCIAL: REDE OK LOG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR EIRELI
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 923, fundos, sala 01, Centro – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 120.247
Período Fiscal: 01/01/2016 a 31/05/2019
Protocolo nº 1620157/2019
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, inciso V, alínea “c”.
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, 
ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos 
débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar 
defesa no mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 12762/2019
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 495/2019

RAZÃO SOCIAL: REDE OK LOG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR EIRELI
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 923, fundos, sala 01, Centro – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 120.247
Período Fiscal: 01/01/2016 a 31/05/2019
Protocolo nº 1620157/2019
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, inciso V, alínea “h”.
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, 
ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos 
débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar 
defesa no mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI

AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 12763/2019
Processo Administrativo Tributário – PAT – Nº 495/2019

RAZÃO SOCIAL: REDE OK LOG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR EIRELI
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 923, fundos, sala 01, Centro – Ponta Grossa/PR 
Inscrição Municipal: 120.247
Período Fiscal: 01/01/2016 a 31/05/2019
Protocolo nº 1620157/2019
Fundamentação Legal: Lei 7500/2004, art. 47, inciso V, alínea “o”.
 NOTIFICAÇÃO: Fica o contribuinte acima qualificado, notificado para que no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento do presente, a comparecer à Coordenadoria do ISS, 
ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda desta Prefeitura, para efetuar o pagamento dos 
débitos, ou, cabendo recurso, nos termos dos artigos 58 e 64 da Lei n.º 7500/2004, apresentar 
defesa no mesmo prazo.
 Ainda, nos termos do art. 51 da Lei Municipal 7.500/2004, redução de 75% para pagamento 
dentro de 15 dias contados a partir do recebimento, e 50% para pagamento a partir do 16º ao 30º 
dia subsequente ao da ciência do auto de infração.
 Outrossim, a não manifestação do contribuinte ensejará em inscrição na Dívida Ativa do 
município, e posterior execução fiscal do débito.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI
INTIMAÇÃO FISCAL Nº 12263/2019

Procedimento Administrativo Tributário – PAT – Nº 993/2018
 A Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI da Secretaria Municipal da Fazenda, promove a 
Intimação Fiscal de:
 M C DEL MONACO MIKULIS, CPF/CNPJ nº 13.427.708/0001-75, endereço Rua Joaquim 
de Paula Xavier nº 486, Estrela, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Pela presente ficam os responsáveis, conforme acima indicado, cientes de que deverão compa-
recer na Prefeitura, na Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de 
regularizar os débitos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS-
QN, em função de decisão final e irrecorrível na esfera administrativa.
 Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará na inscrição em Dívida Ativa 
do débito tributário para emisão de Certidão de Dívida Ativa, que será encaminhada à Procuradoria 
Geral do Município para Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e 
honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 107, V, da Lei Municipal 6857/2001.   
 A presente intimação é passada com fundamento no art. 66, I, da Lei 7500/2004.
 Cumpra-se.

Ponta Grossa, 23 de dezembro de 2019.
ROMUALDO CAMARGO

Coordenador do ISS, ICMS e ITBI
______________________________________________________________________________

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

M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO-LI
VINICIUS MARTINS SANTOS 05216754997 (Martins Parts) torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação-LI nº173400, 
para Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Oficina Mecânica), localizado na Rua 
Francisco Otaviano 909, Nova Rússia CEP 84.070-360 Ponta Grossa-PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA  LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
VINICIUS MARTINS SANTOS 05216754997 (Martins Parts) torna público que irá requerer a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação-LO, para 
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Oficina Mecânica), localizado na Rua Fran-
cisco Otaviano 909, Nova Rússia CEP 84.070-360 Ponta Grossa-PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 
RSG RADIADORES LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Ponta Grossa – PR, a licença simplificada para Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores Na Rua Londrina, 774, na Nova Rússia em Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
José Carlos Soares – Papa léguas gás torna público que irá requerer a Secretaria do Meio 
Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a Rua Luis Carlos Prestes , 60– Bairro: Colônia 
Dona Luiza – Ponta Grossa – Paraná – CEP 84.051-290.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
KKM MERCER E CIA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria do Meio Ambiente de 
Ponta Grossa – PR, a renovação da Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), para a Rua Almirante Barroso, 765– Bairro: Uvaranas 
– Ponta Grossa – Paraná – CEP 84.020-030.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA 
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA torna público que irá re-
querer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a licença prévia para 
Educação superior - graduação e pós-graduação Na Rua Desembargador Westphalem, 60, em 
Oficinas em Ponta Grossa.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Só Alegria Indústria de Pães; torna público que  requereu a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Operação, para a fabricação de produtos de padaria 
e confeitaria com predominância de produção própria, na Rua Canaã, 313 - Jd. Carvalho, Ponta 
Grossa - PR. 
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Só Alegria Indústria de Pães; torna público que  recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Ponta Grossa - PR, a Licença de Instalação, para a fabricação de produtos de padaria 
e confeitaria com predominância de produção própria, na Rua Canaã, 313 - Jd. Carvalho, Ponta 
Grossa - PR. 

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

C U LT U R A

EDITAL 025/2019
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC

 O Município de Ponta Grossa (MPG), por meio da Fundação Municipal de Cultura 
(FMC), e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) instituem o edital que regulamenta o 
Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura - PROMIFIC 2019-2020, atendendo às políticas 
culturais do Município aprovadas nas Conferências Municipais de Cultura e estabelecidas pelo 
Plano Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017), e em conformidade com a Lei nº 13.526/2019 e 
com o Decreto nº 16.675/2019.
 Em consonância com Plano Municipal de Cultura, o PROMIFIC tem como objetivos fun-
damentais: facilitar à comunidade o acesso aos bens e espaços artísticos e culturais, assim como 
às atividades desenvolvidas na área da cultura; incentivar a produção, difusão e circulação de bens 
culturais ponta-grossenses; estimular o desenvolvimento cultural do Município em todas as suas 
regiões; garantir a recuperação, preservação, difusão e ampliação do patrimônio cultural material 
e imaterial de Ponta Grossa; propiciar a formação e aperfeiçoamento de agentes culturais atuan-
tes em todo âmbito municipal; fomentar a pesquisa nos diversos campos da cultura;- promover a 
inserção da produção cultural do Município em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioe-
conômico; e valorizar e difundir o conjunto das manifestações artístico-culturais que constituem a 
diversidade formadora da identidade cultural de Ponta Grossa.
 Fazem parte deste edital:
 - Anexo I: Áreas artístico-culturais 
 - Anexo II: Documentos obrigatórios – análise prévia
 - Anexo III: Documentos obrigatórios – análise de mérito
 - Anexo IV: Critérios e parâmetros de avaliação
 - Anexo V: Minuta do Termo de Cooperação Cultural e Financeira

 Glossário:
 - PROMIFIC: Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura
 - PMPG: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
 - FMC: Fundação Municipal de Cultura
 - CMPC: Conselho Municipal de Política Cultural

 1. DO OBJETO
1.1 – A FMC, por meio deste edital, tem o propósito de viabilizar o acesso dos agentes culturais 
domiciliados ou estabelecidos em Ponta Grossa há no mínimo 02 (dois) anos ao mecanismo do 
incentivo fiscal estabelecido na Lei nº 13.526/2019, por meio da seleção de projetos culturais nas 
seguintes áreas:
 - Artes Cênicas;
 - Artes Visuais;
 - Audiovisual;
 - Literatura, Livro e Leitura;
 - Música;
 - Patrimônio Cultural Material e Imaterial;
 - Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares. 
1.2 - Os projetos culturais deverão consubstanciar propostas que tenham como objetivos a pro-
moção, a criação, a formação, a produção, a manutenção, a difusão e a circulação artística e 
cultural; a preservação, a pesquisa e a difusão do patrimônio histórico, artístico e cultural; e, ainda, 
o estímulo ao acesso dos bens e valores culturais.
1.3 – Os projetos inscritos deverão ser executados prioritariamente em Ponta Grossa, nas catego-
rias relacionadas no Anexo I.
1.4 - O projeto deverá estar inscrito em uma das faixas orçamentárias indicativas de valores, con-
forme segue:
 - Categoria 1: projetos de R$ 15.000,00;
 - Categoria 2: projetos de R$ 25.000,00;
 - Categoria 3: projetos de R$ 57.500,00.
1.5 – O Município destinará aos projetos culturais selecionados, por meio deste edital, o valor de 
até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme previsto na Lei 13.526/2019.
1.6 - O total de recurso mencionado acima será distribuído da seguinte maneira, de acordo com as 
áreas relacionadas no item 1.1: 
 - Categoria 1: 14 (quatorze) projetos, sendo 02 (dois) projetos por área;
 - Categoria 2: 07 (sete) projetos, sendo 01 (um) projeto por área;
 - Categoria 3: 02 (dois) projetos de qualquer área.
1.7 – No momento da inscrição, o proponente deverá indicar em qual categoria irá se inscrever, 
entre as estabelecidas no item 1.4.
1.8 - Caso o número de projetos por área previsto no item 1.6 não seja alcançado, os recursos 
serão redistribuídos, após a classificação de todos os projetos habilitados e aprovados. Na redis-
tribuição dos recursos oriundos da área vacante, o CMPC analisará a nota obtida na classificação 
entre todas as áreas artístico-culturais, sendo contemplados os projetos com melhor classificação.
1.8.1 – Em caso de empate na classificação geral dos projetos, será considerada a seguinte ordem 
de desempate: 1º - Relevância, mérito e clareza do projeto; 2º - Caráter inovador e/ou de continui-
dade do projeto;  3º - Descentralização e ações de contrapartida social; 4º - Currículo do proponen-
te e equipe principal; 5º - Adequação orçamentária e viabilidade de execução; 6º - Atendimento ao 
contido no Plano Municipal de Cultura; 7º - Sorteio.
1.9 – Caso o número de projetos por categoria previsto no item 1.6 não seja alcançado, os recursos 
serão redistribuídos, após a classificação de todos os projetos habilitados e aprovados. A redistri-
buição dos recursos ficará a cargo do CMPC, orientando-se pela classificação geral de notas dos 
suplentes de todas as áreas e de acordo com a disponibilidade financeira do edital.
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1.10 - O proponente deverá fazer a leitura dos anexos integrantes deste edital, que possuem infor-
mações, orientações específicas para cada uma das áreas e a relação de documentos obrigatórios 
e complementares, imprescindíveis para as fases de análise prévia, habilitação e análise do mérito 
dos projetos a serem inscritos.

 2 - DA PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES À PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão apresentar projetos ao PROMIFIC:
I - Pessoas físicas maiores de 18 anos, com atuação na área cultural através de currículo compro-
vado e domiciliadas há, no mínimo, 02 (dois) anos no Município de Ponta Grossa.
II – Pessoas jurídicas de natureza cultural de direito privado, com sede em Ponta Grossa, com, no 
mínimo, 02 (dois) anos de atividades, e atuação na área cultural através de currículo comprovado.
2.1.1 - No caso de proponente pessoa jurídica, a sua representação caberá ao representante legal 
da empresa ou entidade, segundo disposto no Estatuto Social, Contrato Social ou ata, instrumento 
de procuração devidamente registrado em cartório.
2.1.2 - São aceitos Microempreendedores Individuais (MEI) respeitando a legislação que rege 
esta modalidade.
2.2 - Não podem apresentar projetos ao PROMIFIC:
I - Órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera federativa.
II - Servidor ativo ocupante de cargo ou emprego público na FMC (efetivos e comissionados).
III – Conselheiros (pessoas físicas e jurídicas, caso este seja representante legal de empresa ou 
entidade) integrantes do CMPC (titulares e suplentes).
IV – Entidades com representação legal no CMPC.
V – Integrantes da Comissão Técnica e Comissão de Análise constituídas para análise e gestão 
do PROMIFIC no ano vigente.
VI – Pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com o PROMIFIC e outros programas e editais 
financiados pelo Fundo Municipal de Cultura desde a sua criação pela Lei Municipal 5.834, de 10 
de novembro de 1997.
VI - Pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes com a Fazenda Municipal, Estadual ou Conjunta-
-Federal; com a Justiça Trabalhista; ou com o FGTS (este último se aplica apenas a CNPJ e CEI).
Parágrafo Único - Aos membros do CMPC, da Comissão Técnica e das Comissões de Análise, no 
ano vigente, é vedada a participação no referido Programa, tanto na categoria de proponente como 
na de prestador de serviço.

 3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - O período para inscrição de projetos neste edital é de 23 de dezembro de 2019 até às 17h de 
24 de janeiro de 2019, devendo ser respeitados os procedimentos estabelecidos por este edital, 
exclusivamente pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
3.2 – Fica limitada a inscrição de apenas 01 (um) projeto por proponente.
3.3 - No caso de pessoa jurídica incumbe ao representante legal a inscrição.
 3.4 - Para fins de verificação na análise prévia dos projetos serão consideradas como mesmo 
proponente a pessoa física e a pessoa jurídica, quando seus proprietários, sócios, diretores ou 
representantes legais tiverem projetos inscritos em seu nome como pessoa física.
3.5 - O proponente deverá fazer o preenchimento completo do formulário online e também de 
todos os itens constantes na Ficha de Inscrição e modelos de currículos e planilha orçamentária, 
anexando documentos e demais conteúdos exigidos pelo edital.
3.5.1 – A Ficha de Inscrição, o modelo de currículo e o modelo de planilha orçamentária não 
poderão ter seu layout alterado em nenhuma hipótese, cabendo ao proponente a obrigação de 
seu preenchimento da forma como estiverem disponibilizados para edição e de acordo com as 
indicações constantes, como as informações solicitadas e os números máximos e mínimos de 
caracteres (com espaçamento) exigidos. No caso de itens que não se aplicam ao projeto, deverá 
conter a indicação ‘Não se aplica’ no campo. A alteração dos arquivos ou não preenchimento cor-
reto causará a imediata desclassificação do proponente.
3.5.2 - O proponente deverá anexar a Ficha de Inscrição, os currículos, a planilha orçamentária e 
os documentos obrigatórios correspondentes ao Anexo II (que serão analisados na primeira etapa 
do processo, de análise prévia) e ao Anexo III (que compõem a análise técnica e de mérito pelas 
comissões técnicas).
3.5.3 - Toda a documentação deverá ser digitalizada de forma legível e, quando for o caso, frente e 
verso, devendo ser observado o prazo de validade no momento da inscrição.
3.5.4 - Os documentos e conteúdos obrigatórios para anexação deverão respeitar as especifica-
ções técnicas exigidas.
3.6 - É reservado à FMC o direito de exigir, a qualquer momento, a apresentação do documento 
original.
3.7 - O ato de inscrição dos projetos implica na aceitação do estipulado neste edital, seus anexos 
e nas demais normas que o integram.

 4 - DO PROJETO
4.1 - O projeto inscrito deverá contemplar obrigatoriamente:
 - Uma categoria, conforme item 1.4;
 - Uma área cultural, conforme Anexo I;
4.2 - No caso do projeto contemplar mais de uma área cultural, o proponente deverá optar pela 
área cultural principal de atuação.
4.3 - Caso o projeto utilize recursos complementares oriundos de fontes diversas ao PROMIFIC, 
eles deverão ser informados no formulário de inscrição.
4.4 - Não poderão ser custeadas com os recursos originários do incentivo fiscal no âmbito do 
PROMIFIC as seguintes despesas:
4.4.1 -  Coordenação e captação, que somadas sejam superiores a 15% (quinze por cento) do va-
lor aprovado para o projeto, sendo que, cada uma delas, individualmente, não poderá ultrapassar 
o limite de 10% (dez por cento).
 4.4.2 - Honorários para elaboração do projeto;
4.4.3 - Divulgação e comercialização que, somadas, ultrapassem o limite de 20% (vinte por cento) 
do orçamento total aprovado para o projeto;
4.4.4 - Qualquer tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, assim como paga-
mento de despesas com passagem, hospedagem e alimentação de funcionários do incentivador, 
de seu representante ou de pessoa contratada por ele;
4.4.5 - Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remu-
neração a servidores da FMC;
4.4.6 - Para fins de otimização de recursos deste edital, profissionais (pessoa física ou jurídica) não 
poderão ser remunerados por mais de 03 (três) funções em um mesmo projeto;
4.4.7 - Despesas com tarifas telefônicas e postais;
4.4.8 - Despesas pessoais, como cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos, vestuários, serviços 
médicos;
4.4.9 - Despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso em que 
o valor de aquisição seja comprovadamente menor do que o valor para a locação. Neste caso, ao 
término do projeto o proponente deverá doar o bem para a FMC ou, com a anuência desta, para 
uma instituição constante no Cadastro de Entidades Culturais de Ponta Grossa, com a comprova-
ção apresentada na prestação de contas do projeto;
4.4.10 - Despesas de serviço para a realização de coquetel, brunch e demais serviços de buffet 
oferecidos ao público.
4.5 - Os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e, obrigatoria-
mente, incluir em todo material promocional (impresso, virtual e audiovisual), e no(s) produto(s) 
cultural(is) resultante(s) do projeto, as logomarcas do PROMIFIC, do Município, da FMC e do 
CMPC. O nome/logomarca do incentivador poderá constar no material de divulgação, bem como 
de apoiadores, parceiros e produtores.
4.6 - Além da inserção das logomarcas, o proponente também deverá, obrigatoriamente, mencio-
nar em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas e/ou digitais (rádio, TV, internet) e em seus 
espetáculos (na abertura e/ou no encerramento), a expressão: “PROJETO REALIZADO COM O 

APOIO DO PROMIFIC - PMPG - FMC – CMPC”.
4.7 - Todos os materiais de divulgação devem ser enviados para aprovação prévia para o e-mail 
fmcpg@hotmail.com. O prazo para análise é de 5 (cinco) dias úteis. Em caso de período eleitoral, 
a aplicação das logomarcas seguirá as orientações determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) para o pleito, que serão divulgadas aos proponentes.
4.8 - A alteração de integrantes da equipe principal executora do projeto só será permitida após a 
análise e aprovação do CMPC, salvo se comprovado motivo de força maior.
4.9 - Os demais membros que não integrem a equipe principal poderão ser substituídos indepen-
dente de análise e prévia aprovação do CMPC.
4.10 - Caberá exclusivamente aos proponentes a responsabilidade pela legalidade da utilização 
dos elementos artísticos discriminados nos respectivos projetos, atendendo em especial às dispo-
sições da Lei Federal nº. 9.610/1998, pertinente aos direitos de autor, isentando o Município e a 
FMC de qualquer ônus nesse sentido.
4.11 - Os projetos deverão ser concluídos no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, 
contados a partir da emissão do Certificado de Aprovação, sendo que não haverá, em hipótese 
alguma, prorrogação de prazo para a conclusão.
4.12 - O relatório final do projeto e a prestação de contas dos recursos obtidos por meio do PRO-
MIFIC deverão ser entregues pelo proponente à FMC, de acordo com o modelo disponibilizado e 
normas do Manual de Prestação de Contas, no prazo máximo e improrrogável de até 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir do encerramento da execução do projeto, conforme cronograma 
de atividades.
4.13 - Todo proponente, no momento da prestação de contas, deverá acrescentar 03 (três) volu-
mes do resultado/produto/documento para compor a memória do PROMIFIC.
4.14 - Deverá ser utilizado 100% (cem por cento) do valor do incentivo fiscal a projetos cultu-
rais que utilizem mão-de-obra artística e técnica local, salvo em projetos cujas características de 
produção não possam ser realizadas por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Município, 
mediante justificativa.
4.15 – Não serão aceitos projetos que evidenciem a intenção de promover a difusão de ideologias 
discriminatórias ou que promovam discurso de ódio, sendo que esta avaliação será feita pela 
Comissão de Análise e possível desclassificação decidida pelo CMPC.

  5 – DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO
5.1 - Qualquer alteração do projeto original aprovado só poderá ser feita mediante comunicação 
oficial e aprovação prévia pelo CMPC.
5.2 - O projeto cultural só poderá ser iniciado quando a captação atingir 50%. Caso o valor captado 
não atinja 100%, o proponente poderá solicitar, ao CMPC, o redimensionamento do projeto, desde 
que garanta a execução do produto principal a partir da apresentação de um novo plano de traba-
lho compatível com os recursos captados.
5.3 - Ao proponente é obrigatória a indicação de um substituto para o projeto, devendo ser domici-
liado em Ponta Grossa e figurar como participante efetivo do projeto, cujo currículo e função a ser 
executada estejam evidenciados na inscrição. O substituto assumirá o lugar do empreendedor nas 
hipóteses de falecimento, incapacidade civil absoluta ou caso o proponente não seja localizado 
após diversas tentativas.
5.4 - É autorizado ao proponente o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do valor do projeto 
entre as rubricas aprovadas, justificada tal alteração na prestação de contas.
5.4.1 - Acima do percentual de 20%, o proponente deverá solicitar o remanejamento ao CMPC, 
justificando a medida. 
5.4.2 - A criação de novas rubricas orçamentárias só poderá acontecer mediante autorização do 
CMPC.
5.5 - O proponente poderá desistir da execução do projeto aprovado apenas antes de iniciar a 
produção. Neste caso, deverá pedir o arquivamento da proposta junto à FMC.

 6 - DO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
6.1 - O custeio do serviço de captação de recursos, com recurso originário do incentivo fiscal no 
âmbito do PROMIFIC não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor efetivamente 
captado.

 7 – DA DISTRIBUIÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO E CONTRAPARTIDAS
7.1 - Todo projeto cultural inscrito neste edital, que tenha previsão de público pagante ou comercia-
lização de produtos, deverá conter em seu plano de distribuição/comercialização:
 - O quantitativo de ingressos ou produtos culturais;
 - O custo unitário dos ingressos ou produtos culturais;
 - A previsão da receita a ser arrecadada.
7.2 - Na hipótese prevista no item 7.1, os preços de comercialização de produtos ou de ingressos 
deverão ser estipulados visando à democratização do acesso, devendo ser observada a gratuida-
de e/ou a venda de ingressos a preços populares.
7.3 – Em caso de projetos que não resultem em produtos ou serviços de tão fácil acesso ao 
público, estes deverão prever contrapartidas sociais, que farão parte dos critérios de avaliação.

 8 - INSCRIÇÃO DA PROPOSTA – ANÁLISE PRÉVIA
8.1 - Os projetos enviados no período indicado deste edital serão submetidos à análise prévia a 
ser realizada por servidores da FMC integrantes da Comissão Técnica designada, e consistirá na 
verificação do atendimento às exigências deste edital.
 8.2 - Não serão habilitados em análise prévia projetos:
 a) Que não tenham respeitado o limite de inscrição de projetos por CNPJ ou CPF.
 b) Que tenham deixado de anexar a documentação obrigatória solicitada no Anexo II e 

Anexo III, observando o limite do sistema para o envio de arquivos em extensão jpg ou 
pdf de até 5MB.

 c) Que não tenham realizado o preenchimento ou que tenham preenchido de modo in-
completo a Ficha de Inscrição ou não tenham anexado corretamente os documentos 
exigidos.

 d) Que esteja inadimplente com editais do Fundo Municipal de Cultura, gerenciados pelo 
CMPC.

8.3 - O resultado desta etapa será publicado no Diário Oficial e disponibilizado em www.ponta-
grossa.pr.gov.br/cultura.
8.4 - Os projetos que atenderem todas as exigências serão habilitados e encaminhados para a 
etapa de análise técnica e de mérito. 
8.5 - Os projetos de proponentes desclassificados poderão apresentar recurso em forma de ofício 
impresso e dirigido ao presidente da FMC em um prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
publicação do resultado desta etapa em Diário Oficial.
8.6 - Após a análise dos recursos referentes à análise prévia, a FMC publicará o resultado no Diário 
Oficial e o disponibilizará em www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.

 9 - DO PROCESSO SELETIVO
9.1 – A avaliação técnica e de mérito será de caráter eliminatória, realizada pelas Comissões de 
Análise das áreas culturais indicadas pelo CMPC e FMC.
9.2 - Será impedido de participar como membro da Comissão Técnica e da Comissão de Análise 
cônjuge e/ou companheiro e parentes por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau do 
proponente e/ou integrantes do projeto.
9.3 - Cada membro que compõe as Comissões de Análise receberá os projetos classificados, 
destinados à sua área, e avaliará individualmente os conteúdos, de acordo com os critérios e parâ-
metros estabelecidos neste edital, pontuando cada projeto e emitindo parecer técnico.
9.4 - Serão aprovados os projetos que atinjam na sua pontuação final o mínimo de 70% (setenta 
por cento) do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito.
9.5 - A pontuação final será a soma das notas atribuídas pelos 03 (três) componentes de cada uma 
das comissões técnicas.
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9.6 – A homologação final do resultado será feita pelo CMPC, levando em consideração também 
os previstos nos itens 1.8 e 1.9 deste edital.
9.7 - Às Comissões de Análise e Técnica é reservado o direito de realizar, a qualquer momento, por 
si ou por meio de assessoria técnica, diligências, no sentido de verificar a consistência dos dados 
informados pelos proponentes.

 10 - DOS CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DE PROJETOS
10.1 - Os critérios de pontuação adotados pelas Comissões de Análise dos projetos serão os 
descritos a seguir, observados os parâmetros contidos no Anexo IV.
 - Relevância, mérito e clareza do projeto – até 30 pontos.
 - Caráter inovador e/ou de continuidade do projeto – até 20 pontos.
 - Descentralização e ações de contrapartida social – até 15 pontos.
 - Currículo do proponente e equipe principal – até 15 pontos.
 - Adequação orçamentária e viabilidade de execução – até 10 pontos.
 - Atendimento ao contido no Plano Municipal de Cultura – até 10 pontos.
10.2 - No âmbito da análise técnica e de mérito não poderá haver empate na pontuação final 
concedida aos projetos, sendo que o desempate será feito mediante a comparação, em escala 
decrescente de prioridade, considerando: 1º - Relevância, mérito e clareza do projeto; 2º - Caráter 
inovador e/ou de continuidade do projeto;  3º - Descentralização e ações de contrapartida social; 
4º - Currículo do proponente e equipe principal; 5º - Adequação orçamentária e viabilidade de exe-
cução; 6º - Atendimento ao contido no Plano Municipal de Cultura; 7º - Sorteio.

 11 - DO RESULTADO E DOS RECURSOS
11.1 - Caberá recurso ao resultado, que deverá ser dirigido ao presidente do CMPC, no prazo de 
até 07 (sete) dias corridos, contados da divulgação do resultado.
11.2 - Os pedidos de recursos deverão ser objetivamente fundamentados e entregues em formato 
impresso na FMC.
11.3 - Serão aceitos somente recursos relativos a erros formais ou de procedimentos, sendo ve-
dada a inclusão de documentos, anexos ou informações que deveriam constar originalmente no 
projeto inscrito.
11.4 – O CMPC terá o prazo de até 20 (vinte) dias para análise dos recursos.
11.5 - O resultado acerca dos recursos será publicado no Diário Oficial e disponibilizado em www.
pontagrossa.pr.gov.br/cultura. 
11.6 - A interposição de pedidos de recursos, consoante o previsto nos itens anteriores, terá efeito 
suspensivo em relação ao resultado anteriormente publicado.
11.7 - O deferimento dos recursos não produz direito adquirido à classificação ou aprovação, visto 
que tal situação depende da pontuação final obtida nos projetos e da deliberação do CMPC.
11.8 - Caso do deferimento dos recursos decorra a classificação e/ou aprovação de projeto ante-
riormente desclassificado ou não aprovado, serão procedidas publicações adicionais ao resultado 
retificando o seu conteúdo.
11.9 - Após a conclusão, em caráter definitivo, acerca de todos os recursos, será publicado o re-
sultado final deste edital, no Diário Oficial e disponibilizado em www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.

 12 - DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
12.1. Publicado o resultado final, será emitido o Certificado de Aprovação, pertinente a cada 
projeto aprovado, no qual constarão a identificação do proponente, o título e a área do projeto, as 
datas de aprovação e de encerramento e o valor autorizado para captação junto aos incentivado-
res.
12.2 – Para efetivar o contrato, será lavrado um Termo de Cooperação Cultural e Financeira, 
contendo obrigações, vigências, penalidades, prestações de contas, entre outras questões, bem 
como o agente que irá fiscalizar a parceira, conforme minuta constante no Anexo V deste edital, 
que deverá ser assinado pelo proponente, pelo substituto, pelo fiscal de contrato e pelo presidente 
da Fundação Municipal de Cultura.
 12.3 - Após o recebimento do Certificado de Aprovação e assinatura do Termo de Cooperação 
Cultural e Financeira, o proponente deverá abrir uma conta bancária exclusiva para recebimento 
e movimentação financeira dos recursos provenientes do PROMIFIC ao projeto aprovado, não 
podendo, em hipótese alguma, ser utilizada para qualquer outra finalidade.
12.4 - O tipo de conta a ser aberta será de responsabilidade e avaliação de cada proponente, 
considerando facilidades de movimentação e tarifas bancárias geradas.
12.5 - As tarifas bancárias geradas no decorrer do projeto serão de responsabilidade do propo-
nente.
12.6 - O nome da conta bancária deverá conter o nome completo do proponente e o número do 
projeto a ser gerado no PROMIFIC.
12.7 - O documento de abertura da conta bancária deverá ser entregue à FMC para devido cadas-
tramento e autorização para início da captação de recursos.
12.8 - A movimentação bancária só poderá ser iniciada quando a captação atingir 50% do valor 
aprovado e com a autorização da FMC a partir da aprovação do redimensionamento do projeto 
pelo CMPC.
12.9 - Enquanto não estiverem sendo utilizados, os recursos deverão permanecer em aplicação de 
baixo risco na conta bancária do projeto, afim de que gerem rendimentos.
12.10 - Para entrega da prestação de contas, o proponente deverá apresentar o documento de 
encerramento da conta bancária, bem como extratos de movimentação e rendimentos mês a mês 
desta conta, desde o início de sua abertura.
12.11 - O proponente terá como prazo para a captação até março de 2021. 
12.12 - Os recursos não utilizados pelo proponente na execução do projeto, acrescidos de sua 
aplicação, serão transferidos para a conta do Fundo Municipal de Cultura, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos contados após a sua conclusão ou mediante a expiração do prazo de 
captação.

 13 – DOS CERTIFICADOS DE INCENTIVO
13.1 - Cabe ao proponente do projeto comunicar à FMC cada captação de recurso realizada atra-
vés de ofício contendo todos os dados do patrocinador, bem como extrato comprovando o depósito 
identificado e o número de inscrição do imóvel para qual deseja a dedução fiscal do IPTU.
13.2 - O imóvel indicado deverá estar obrigatoriamente no mesmo CPF ou CNPJ do patrocinador, 
para que o mesmo possa utilizar o incentivo fiscal.
13.3 - Após receber o comunicado de patrocínio, a FMC solicitará a emissão do Certificado de 
Incentivo à Secretaria Municipal da Fazenda.
13.4 - O Certificado de Incentivo terá validade de 02 (dois) anos a partir da sua data de emissão.
13.5 - O Certificado de Incentivo não poderá ser utilizado para abater débitos anteriores à sua 
data de emissão.

 14 – DOS PAGAMENTOS
14.1 - Qualquer pagamento só poderá ser feito após a emissão, pelo fornecedor, de nota fiscal, 
RPA ou documento fiscal correspondente.
14.2 - Os pagamentos deverão ser feitos, obrigatoriamente, através de transferência bancária, 
cheque ou cartão de débito, exclusivamente em benefício do fornecedor que emitir a nota fiscal, 
RPA ou documento fiscal correspondente.
14.3 - É de responsabilidade do proponente o desconto e o recolhimento de todas as taxas e tribu-
tos incidentes sobre a nota fiscal, RPA ou documento fiscal correspondente.
14.4 - Na nota fiscal, RPA ou documento fiscal correspondente deverá constar o serviço ou produto 
conforme descrito na planilha orçamentária, bem como os dados completos do proponente, o 
nome do projeto e seu respectivo número de identificação no PROMIFIC.
Parágrafo Único: Entende-se por dados completos, as seguintes informações:
 I – Pessoa física: nome completo do proponente, CPF e endereço completo;
 II – Pessoa   jurídica: razão  social,   CNPJ,   endereço completo   e   inscrição municipal  e 
                  estadual, se houver.

 15 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO FINAL
15.1 - Os projetos aprovados deverão ser objeto de prestação de contas dos recursos recebidos, 
devendo ser observado o Manual de Prestação de Contas disponibilizado.
15.2 - A entrega do relatório final e da prestação de contas deverá ser feita no prazo de até 30 
(trinta) dias após o encerramento da execução do projeto, conforme cronograma de atividades, em 
formato impresso, encadernado e colorido, à FMC.
15.3 - A prestação de contas deverá conter:
 I – Relatório financeiro;
 II – Relatório de execução do objeto;
 III – Relatório de comunicação;
 IV – Produto resultante do projeto ou registros do objeto executado;
 V - Registros fotográficos e/ou vídeo.
15.4 - O CMPC terá até 120 (cento e vinte) dias para avaliar a prestação de contas e poderá, a 
qualquer momento, solicitar mais informações ao proponente.

 16 - DAS PENALIDADES
16.1 – Os proponentes que não cumprirem com os dispostos neste edital poderão receber as 
seguintes penalidades:
 a) Advertência escrita;
 b) Devolução do montante incentivado;
 c) Multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido;
 d) Inabilitação   para   apresentação   de  projetos culturais ao PROMIFIC pelo prazo de 
  1 (um) a 5 (cinco) anos consecutivos.
§ 1º - A pena de advertência escrita será aplicada em casos de descumprimento de prazos e 
recomendações administrativas, que não comprometam as finalidades e a execução do projeto. A 
aplicação de três advertências escritas inabilitará o proponente pelo prazo de 1 (um) ano.
§ 2º - A pena de devolução do montante incentivado será aplicada em casos de não observância do 
previsto nos itens 5, 14, 15 e seus respectivos parágrafos do Edital 025/2019.
§ 3º - A pena de multa de até 2 (duas) vezes o valor de incentivo recebido e inabilitação para 
apresentação de projetos culturais pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos será aplicada em 
casos de desvio de finalidade ou objeto, utilização de recursos em desconformidade com as fina-
lidades do projeto e ações que comprometam a execução e alcance dos objetivos estabelecidos 
no projeto.
§ 4º - A pena de inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos, será aplicada cumulativamente às hipóteses em que forem aplicadas as penas de 
devolução do montante incentivado ou de multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo rece-
bido.
§ 5º - As sanções descritas serão aplicadas através de Portaria. Os documentos que compõem o 
projeto e Portaria serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município, para que sejam toma-
das as providências legais.
16.3 - As penalidades previstas no item 14.2 não isentam o proponente de outras restrições ou 
sanções cíveis e administrativas interpostas pelo Órgão Gestor Municipal de Cultura.
 
 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 Os projetos de edição de livro, CD e DVD deverão obrigatoriamente prever a entrega de 10% 
(dez por cento) da tiragem à FMC, que fará uso e distribuição gratuita a seu critério.
17.2 - Todas as informações prestadas na apresentação do projeto estarão sujeitas à comprova-
ção.
17.3 - Serão de responsabilidade do proponente:
 -   Todas as despesas decorrentes de sua participação no programa.
 -   A veracidade das informações e dos documentos apresentados e sua comprovação, 

quando solicitada.
 -    A guarda de cópia do projeto, dos documentos e de todos os anexos.
 -  O acompanhamento das informações oficiais publicadas no Diário Oficial e disponibili-

zadas no site www.pontagrossa.pr.gov.br/cultura.
 -  A atualização cadastral junto à Comissão Técnica da FMC, bem como o acompanha-

mento e respostas a e-mails enviados.
 -  O gerenciamento de recursos de restrição de recebimento de e-mails (filtros, anti- spam 

etc.) que impeçam o recebimento de e-mails enviados pela FMC.
17.4 - Constitui ônus dos proponentes a obtenção das liberações necessárias junto aos órgãos 
competentes, como Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões (SATED), Sin-
dicato da Indústria do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), Associação de Vídeo e Cinema do Paraná 
(AVEC), Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição (ECAD), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Conselho Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Associação 
Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográ-
fica e do Audiovisual (SINDCINE) e outros órgãos; assim como autorização(ões) do(s) autor(es) 
e outros, conforme especificidade do projeto, apresentando a documentação comprobatória junto 
com o relatório final e a prestação de contas do projeto.
17.5 – O Município e a FMC, quando os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, não 
se responsabiliza, no ato da inscrição, por falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, 
indisponibilidade de internet ou interrupção de conexão que não detenha controle direto ou indi-
reto, ou, ainda, por informação perdida, incompleta, inválida ou corrompida, problema de ordem 
técnica no computador, rede hardware utilizada pelo usuário ou outros fatores que impossibilitem 
a inscrição do projeto.
17.6 - O proponente é responsável por manter ativos e acessíveis durante o período de avaliação 
do projeto os links de acesso indicados, sob pena de desclassificação em caso contrário.
17.7 - Os proponentes são os únicos responsáveis pelo ônus decorrente da apresentação de 
projetos incompletos, campos não preenchidos, falta de documentação e informação obrigatória 
ou outra falha que implique na não inscrição ou aprovação do projeto.
17.8 - É de responsabilidade do proponente a ampla divulgação do seu projeto a fim de assegurar 
o público participante, bem como a comunicação de atividades com antecedência à FMC para 
inserção na Agenda Cultural do Município.
17.9 – A FMC, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este edital a qualquer 
momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados ou a terceiros, sob 
qualquer fundamento de direito.
17.10 - Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pelo e-mail fmcpg@hotmail.com.
17.11 - Os casos omissos serão resolvidos pela FMC e CMPC, segundo as respectivas compe-
tências.

Ponta Grossa, 20 de dezembro de 2019
Fernando Röhnelt Durante

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

______________________________________________________________________________
EDITAL 025/2019

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC
ANEXO I

ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAIS
ARTES CÊNICAS – TEATRO, CIRCO E DANÇA

1 PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULO
2 CIRCULAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TEMPORADA DE ESPETÁCULO
3 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

4 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

5 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
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6 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

7 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS

8 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
9 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

ARTES VISUAIS

1 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

2 PRODUÇÃO DE VIDEOARTE E PERFORMANCE
3 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO
4 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
5 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

6 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS

7 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
8 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

AUDIOVISUAL

1 PRODUÇÃO DE OBRAS INÉDITAS DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM ARTÍSTI-
CAS E PILOTOS DE SÉRIES DE TV

2 PROGRAMA CULTURAL RADIOFÔNICO, TELEVISIVO, PODCAST E/OU WEBTV ARTÍS-
TICOS

3 DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM, CONSTITUIÇÃO 
DE REDES, CIRCUITOS E PORTAIS DE DIFUSÃO ARTÍSTICOS

4 RESTAURAÇÃO E DIFUSÃO DE FILMES DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CUL-
TURAL

5 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO.

6 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

7 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
8 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

9 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS

10 PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS, ROTEIROS E IMPRESSOS
11 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

LITERATURA, LIVRO E LEITURA
1 PUBLICAÇÃO: LIVROS, E-BOOKS E AUDIOLIVROS
2 AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA
3 EDIÇÃO DE PERIÓDICOS E IMPRESSOS
4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS

9 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

MÚSICA
1 PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS INÉDITOS
2 CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS
3 PRODUÇÃO FONOGRÁFICA, CD, DVD, VINIL E OUTRAS MÍDIAS
4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIEN-
TÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS

9 PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
10 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

1
RESTAURAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E INTEGRA-
DOS, ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, ARQUIVÍSTICOS, ARTÍSTICOS E MUSEOLÓGI-
COS

2 ELABORAÇÃO DE PROJETO E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS E INTEGRADOS

3 INVENTÁRIO, PESQUISA E DIAGNÓSTICOS REFERENTES AO PATRIMÔNIO MATE-
RIAL (MÓVEL E IMÓVEL), IMATERIAL E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

4 AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

5 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, 
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS)

6 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
7 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

8 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CUL-
TURAIS

9 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
10 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

POVOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E CULTURAS POPULARES
1 CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS
2 AÇÕES EDUCATIVAS DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO
3 CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS,
4 DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS
5 FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

6 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CUL-
TURAIS

7 PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
8 SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

______________________________________________________________________________
EDITAL 025/2019

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC
ANEXO II

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
PESSOA FÍSICA

RG ou outro documento oficial com foto
CPF

Comprovante de residência em nome do proponente (contrato de aluguel, fatura de água, luz 
ou boleto)
CND Conjunta Federal: www.receita.fazenda.gov.br
CND Estadual: www.fazenda.pr.gov.br
CND Municipal (Ponta Grossa): http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br/

PESSOA JURÍDICA
Cópia do CNPJ ou Certificado de MEI
Ato constitutivo da pessoa jurídica (contrato social, estatuto, ata, registro do microempreendedor 
individual ou equivalente) e suas alterações constando em seus objetivos e finalidades a realiza-
ção de atividades culturais e artísticas
Ata da eleição da diretoria em exercício, se couber
RG ou outro documento oficial com foto do responsável legal
CPF do responsável legal
Comprovante de residência em nome da empresa (contrato de aluguel, fatura de água, luz ou 
boleto)
CND Conjunta Federal: www.receita.fazenda.gov.br
CND Estadual: www.fazenda.pr.gov.br
CND Municipal (Ponta Grossa): http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br/
CND Trabalhista: www.tst.jus.br/certidao
Certificado de Regularidade FGTS: https://consulta-crf.caixa.gov.br/ 

______________________________________________________________________________
EDITAL 025/2019

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC
ANEXO III

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - ANÁLISE DE MÉRITO
ARTES CÊNICAS

Categoria
PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULO DE ARTES CÊNICAS

1
Tema, objeto, texto (integral ou resumo) e/ou argumento da criação. Em se tratando de texto a 
ser criado no processo de realização do projeto, apresentar metodologia pretendida para sua 
criação, finalização e proposta estética.

2 Propostas e/ou croquis para os aspectos visuais da cena.

3 Informações e/ou documentos que indiquem o(s) local(ais) de realização do projeto, condicio-
nados à entrega do Certificado de Aprovação.

4 Liberação de direitos autorais cedidos pelo titular (autor ou editor, em caso de texto existente), 
condicionada à entrega do Certificado de Aprovação.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor artís-
tico, coreógrafo etc.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto: produtor, diretor artístico, coreógrafo etc.

Categoria
CIRCULAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE TEMPORADA DE ESPETÁCULO

1 Texto ou roteiro.

2 Descrição do espetáculo (uso do espaço, recursos técnicos, cenográficos, de iluminação, trilha 
sonora, figurino, caracterização, entre outros).

3 Histórico do espetáculo (locais, público, participação em festivais).
4 Vídeo do espetáculo na íntegra.
5 Material gráfico e de mídia.
6 Características do(s) local(is) previstos para as apresentações, se houver.

7
Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor, elen-
co principal, diretor musical, coreógrafo e/ou preparador corporal, cenógrafo, figurinista, criador 
do projeto de iluminação, conforme a proposta.

8
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto: produtor, diretor, elenco principal, diretor musical, coreógrafo e/ou preparador corporal, 
cenógrafo, figurinista, criador do projeto de iluminação, conforme a proposta.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e car-
ga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de avaliação, 
quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Seleção de participantes: critérios para composição da comissão de seleção.
7 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
8 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

9

Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);
- relatório de atividades.

10 Plano de continuidade.

Categoria
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES 

(HISTÓRICAS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS)
1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.

3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens. Em 
caso de instalação, enviar maquete virtual.

4 Proposta metodológica para ação educativa.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s) 
e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.
8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a intenção de 

empréstimo, se houver.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Critérios de seleção do material a ser digitalizado.
2 Relação das obras a serem digitalizadas.
3 Amostragem do material a ser digitalizado.
4 Processos a serem utilizados, tendo em vista as diferentes tipologias do suporte.
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5 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital.
6 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais.

7 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

8 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
9 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, quando couber.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.
3 Indicativos da programação e participações planejadas.
4 Duração e carga horária.
5 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante.
6 Critérios de seleção, se houver.
7 Comissão de seleção, se houver.

8

Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);
- relatório de atividades.

9
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

10
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico 
e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor musical 
e/ou artístico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas 
integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, formação, 
produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico ou entidade cultural.

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural.
6 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja.

 
Categoria

PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
1 Texto integral ou parcial.

2 Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e quantidade 
de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor.

9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos au-
torais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Proposta metodológica a e/ou critérios de seleção, se houver.

4
Caso haja edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es).

5
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais.

6
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais.

ARTES VISUAIS
Categoria

CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS
, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS)

1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.
3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens.

4 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s) 
e curador ou coordenador da mostra.

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

7 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a intenção de 
empréstimo, se houver.

Categoria
PRODUÇÃO DE VIDEOARTE E PERFORMANCE

1 Roteiro com previsão de estrutura.
2 Gravação da música, se houver.

3
Informações adicionais referentes à cenografia, figurino, efeitos especiais e digitais, estudo 
de locações, pesquisa histórica, trilha sonora e/ou outros esclarecimentos julgados conve-
nientes que possam acrescentar dados sobre a proposta.

4 Clipping de trabalhos anteriores do proponente e outros integrantes do projeto.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s), dentre 
outros, em conformidade com o projeto.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e car-
ga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de avaliação, 
quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal, conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

8
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

9 Plano de continuidade, se houver.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Critérios de seleção do material a ser digitalizado.
2 Relação das obras a serem digitalizadas.
3 Amostragem do material a ser digitalizado.

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.
3 Indicativos da programação e participações planejadas.
4 Critérios de seleção, se houver.
5 Comissão de seleção, se houver.

6
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição (ões) anterior(es);

7
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

8
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artís-
tico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor e/ou 
artístico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas 
integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4
Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, forma-
ção, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico ou entidade 
cultural.

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural.
6 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja.

 
Categoria

PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS
1 Texto integral ou parcial.

2 Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e quantidade 
de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor.

9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos 
autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais.
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AUDIOVISUAL
Categoria

PRODUÇÃO DE OBRAS INÉDITAS DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM ARTÍSTICAS 
E PILOTOS DE SÉRIES DE TV

1 Roteiro e argumento.

2

Para: OBRA DE FICÇÃO - Justificativa e abordagem do tema e argumento, sendo necessá-
rios roteiro literário e diálogos apenas para curtas-metragens.
DOCUMENTÁRIO - Pesquisa/justificativa/abordagem do tema, indicação/estrutura (susten-
tação teórico-prática da ideia que se pretende comunicar).
ANIMAÇÃO - Além dos itens previstos, se ficção ou documentário, apresentar ≠storyboard 
de pelo menos três sequências.

3 Declaração ou termo de cessão de direitos do autor do roteiro, com autorização expressa 
para produção de obra audiovisual, caso o roteiro não seja de autoria do proponente.

4 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor 
e roteirista.

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: produtor, diretor e roteirista.

Categoria
PROGRAMA CULTURAL RADIOFÔNICO, TELEVISIVO, PODCAST E/OU 

WEBTV  ARTÍSTICOS

1 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: produtor, diretor 
e roteirista.

2 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: produtor, diretor e roteirista.
Observações: os projetos não poderão contemplar a aquisição de espaços para a veiculação 
do programa. Ficam vedados programas religiosos e/ou políticos.

Categoria
DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DE CURTA, MÉDIA E LONGA-METRAGEM, CONSTITUIÇÃO

 DE REDES, CIRCUITOS E PORTAIS DE DIFUSÃO ARTÍSTICOS

1 Cópia da obra audiovisual a ser distribuída (no caso de projeto de distribuição); em formato 
digital caso a produção original tenha sido em película.

2 Ação de distribuição planejada.

3 Estratégias de mobilização e divulgação, com indicação de instituições, empresas e parcei-
ros envolvidos.

4 Proposta de difusão.
5 Currículo do proponente.

Categoria
RESTAURAÇÃO E DIFUSÃO DE FILMES DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

3 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

4 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
5 Projeto de difusão/veiculação do acervo, definindo eventos e público-alvo.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e 
carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de ava-
liação, quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal, conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

8
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

9 Plano de continuidade, se houver.

Categoria
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIENTÍFI-

CAS, ARTÍSTICAS)
1 Conceito curatorial e formato.
2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens.
3 Local e período da exposição.
4 Proposta metodológica para ação educativa.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), 
responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a intenção de 
empréstimo, quando couber.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Amostragem do material a ser digitalizado.
3 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, quando couber.

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
6 Projeto de difusão/veiculação do acervo digitalizado.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, 
professores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

 
Categoria

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor artís-
tico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas 
integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, forma-
ção, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou entidade cultural.

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja.

Categoria
PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS, ROTEIROS, IMPRESSOS 

E SIMILARES
1 Texto integral ou parcial.

2 Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e quantidade 
de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor.

9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos 
autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, director artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais.

LITERATURA, LIVRO E LEITURA
Categoria

PUBLICAÇÃO: LIVROS, E-BOOK E AUDIOLIVROS
1 Texto integral.

2
Especificações técnicas e tipo de suporte: número de páginas; acabamento de capa e quan-
tidade de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento. 
Tempo de duração, para audiolivros.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.
6 Amostragem de gravações, se houver.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto, ima-
gens e/ou músicas), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto, 
imagens e/ou músicas), editor e revisor.

9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos au-
torais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e 
carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de ava-
liação, quando aplicável.

3 Relação de professores, tutores e curadores com os respectivos currículos resumidos.

4 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curadoria, professores, palestrantes, tutores.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e car-
ga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de avaliação 
quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.
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4
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

8
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

9 Plano de continuidade, se houver.

 
Categoria

CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES
 (HISTÓRICAS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS)

1 Conceito curatorial e formato.

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens e em 
caso de instalação, enviar maquete virtual.

3 Proposta metodológica para ação educativa.

4 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), responsável pela 
expografia e curador ou coordenador da mostra.

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Amostragem do material a ser digitalizado.
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital.

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.
5 Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artís-
tico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe: coordenação, diretor e/ou produtor executivo e artistas 
integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: coordenação, diretor e/ou produtor executivo e artistas 
integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, formação, 
produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou entidade cultural.

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, se houver.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais.

MÚSICA
Categoria

PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS INÉDITOS
1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria.
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção.

3 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: proponente, diretor musical e/ou artís-
tico, diretor e/ou produtor executivo, principais músicos.

4 Clipping de trabalhos anteriores do proponente, diretor musical e principais músicos.

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: diretor e/ou produtor executivo, diretor musical e/ou artístico, principais músicos.

6 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do grupo.

Categoria
CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS

1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria.
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção.
3 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do grupo.

4 Currículo dos responsáveis pela identidade do projeto: proponente, diretor musical e/ou artís-
tico, diretor e/ou produtor executivo, principais músicos.

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto: diretor musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo, principais músicos.

Categoria
PRODUÇÃO FONOGRÁFICA – CD, DVD, VINIL E OUTRAS MÍDIAS

1 Indicação do repertório a ser registrado, com autoria, acompanhado, quando aplicável, de 
letras das músicas.

2 Amostragem de gravações pré-produzidas das músicas que serão gravadas (demo), se hou-
ver.

3 Registros de outro(s) trabalho(s) já realizado(s) pelo grupo ou artista do projeto, caso haja.

4
Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista ou grupo, 
diretor musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo, compositor e/ou arranjador e 
principais músicos.

5 Clipping de trabalhos anteriores do grupo ou artista do projeto, diretor musical e principais 
músicos.

6
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista ou grupo, diretor musical e/ou artístico, diretor e/ou produtor executivo e prin-
cipais convidados.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e 
carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de ava-
liação, quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

8
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

9 Plano de continuidade, se houver.

Categoria
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES

 (HISTÓRICAS, CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS)
1 Conceito curatorial e formato.

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens e em 
caso de instalação, enviar maquete virtual.

3 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), 
responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra.

4 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

5 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Amostragem do material a ser digitalizado.
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital.

4 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

5 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
6 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.
3 Indicativos da programação e participações planejadas.
4 Critérios de seleção, se houver.
5 Comissão de seleção, se houver.

6
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

7
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

8
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, 
artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor musical 
e/ou artístico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor musical e/ou artístico, 
e artistas integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, formação, 
produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico ou entidade cultural.

5 Indicações sobre local, funcionamento e acessibilidade da sede, caso haja.

Categoria
PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS

1 Partituras ou texto integral.

2 Especificações técnicas: número de páginas; acabamento de capa e quantidade de cores, 
acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor de texto e/ou musical.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor de texto e/ou musical.
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9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos au-
torais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais.

7
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do pro-
jeto: curador (es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, 
professores, tutores ou artistas principais.

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

Categoria
RESTAURAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS, 

ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS, ARQUIVÍSTICOS, ARTÍSTICOS E MUSEOLÓGICOS
1 Listagem dos itens a serem restaurados.

2 Histórico simplificado do(s) bem(ns), caracterizando sua importância para a história, a memó-
ria e a cultura ponta-grossense.

3 Especificações técnicas do(s) bem(ns) e sua inserção no acervo ou coleção que compõe(m). 
Descrição formal (estilística e construção da peça).

4 Relatório com fotos dos bens em sua situação atual.

5
Plano de trabalho com avaliação diagnóstica e a metodologia de intervenção pretendida ates-
tando o estado de conservação da(s) obra(s), do(s) acervo(s), do(s) objeto(s) ou do(s) docu-
mento(s) e proposta de tratamento.

6

Atestado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, da Coordenação 
do Patrimônio Cultural – CPC ou Órgão Municipal do Patrimônio, caso os bens móveis inte-
grem imóveis tombados, sejam inventariados pelos órgãos de preservação ou possuam outra 
forma de reconhecimento.

7 Laudo de especialista atestando o estado de conservação da(s) obra(s), do(s) acervo(s), 
do(s) objeto(s) ou do(s) documento(s) e proposta de tratamento.

8

Currículo do proponente e da equipe principal:
- arquiteto restaurador (para bens imóveis);
- arqueólogo (para sítios arqueológicos);
- restaurador especialista (conforme área de intervenção específica dos bens a serem trata-
dos: obras sobre papel, tecido, metal, madeira, arte sacra, pinturas sobre tela, dentre outros).

9 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade.

10
Declaração em que o proponente se compromete a entregar após o processo de intervenção, 
juntamente com o relatório e a prestação de contas, fotos comparativas, registrando o antes 
e depois do processo.

Categoria
ELABORAÇÃO DE PROJETO E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO

 DE BENS IMÓVEIS E INTEGRADOS

1 Histórico simplificado do bem a ser restaurado, caracterizando sua importância para a história, 
a memória e a cultura, tipologias arquitetônicas e proposta de utilização.

2 Autorização do proprietário do imóvel para a realização do projeto, caso o proponente não 
seja o proprietário.

3 Cópia da Escritura do Imóvel ou de documento comprobatório de sua situação fundiária.

4

Cópia do Ato de Tombamento ou Atestado do COMPAC, da Coordenação Estadual do Patri-
mônio Cultural – CPC ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
caso o imóvel seja tombado, integre inventário, seja Unidade de Interesse de Preservação ou 
outra forma de reconhecimento.

5

Metodologia para elaboração do mapa de danos e projeto de intervenção no patrimônio edi-
ficado, preferencialmente utilizando como referência o Manual de Elaboração de Projetos de 
Preservação do Patrimônio Cultural – Caderno Técnico 1, Ministério da Cultura, Instituto do 
Programa Monumenta, 2005, disponível em www.monumenta.gov.br , no caso de execução 
de obras de restauração de bens imóveis e integrados.

6 Planta de localização (indicando as ruas e imóveis vizinhos).
7 Planta de situação em escala de 1:100 ou 1:200 (indicando as ruas e imóveis vizinhos).
8 Diagnóstico do estado de conservação acompanhado de documentação fotográfica.

9

Projeto arquitetônico (planta(s) baixa(s), cortes, fachada(s) com especificações) aprovado 
pelos órgãos competentes, contendo nome, assinatura e número de inscrição do autor no 
Conselho de Classe; endereço da edificação e indicando o que será construído, demolido e 
conservado, de acordo com as normas vigentes, no caso de execução de obras de restaura-
ção de bens imóveis e integrados.

10

Projetos Complementares (elétrico-eletrônico, hidráulico-sanitário e estrutural) aprovados 
pelos órgãos competentes, contendo nome, assinatura e número de inscrição do autor no 
Conselho de Classe; endereço da edificação e indicando o que será construído, demolido e 
conservado, de acordo com as normas vigentes, no caso de execução de obras de restaura-
ção de bens imóveis e integrados.

11

Currículo do proponente e da equipe principal:
- arquiteto restaurador (para bens imóveis);
- arqueólogo (para sítios arqueológicos);
- restaurador especialista (conforme área de intervenção específica dos bens a serem 
tratados: obras sobre papel, tecido, metal, madeira, arte sacra, pinturas sobre tela, dentre 
outros).

12 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade.

13

Declaração em que o proponente se compromete a entregar após o processo de intervenção, 
juntamente com o relatório e a prestação de contas, fotos comparativas, registrando o antes 
e depois do processo, no caso de execução de obras de restauração de bens imóveis e 
integrados.

Observação: todas as plantas devem ser assinadas pelo profissional responsável, com respectiva 
inscrição no Conselho de Classe.

Categoria
INVENTÁRIO, PESQUISA E DIAGNÓSTICOS REFERENTES AO PATRIMÔNIO MATERIAL 

(MÓVEL E IMÓVEL), IMATERIAL E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

1 Resumo dos critérios técnicos de natureza histórica, artística, arqueológica, sociológica, an-
tropológica em acordo com o objeto de estudo.

2 Proposta metodológica e bibliografia

3 Endosso Institucional, no caso de pesquisa arqueológica, quando couber, ou autorização do 
detentor do acervo.

4 Currículos do proponente e da equipe principal: historiador, sociólogo, antropólogo, arquiteto, 
arqueólogo (para sítios arqueológicos).

5 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e 
carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de ava-
liação, quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais, dentre outros.

6 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
7 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

8
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

9 Plano de continuidades, se houver.

Categoria
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIENTÍFI-

CAS, ARTÍSTICAS)
1 Conceito curatorial e formato.
2 Informações sobre estrutura técnica do evento para melhor esclarecimento da proposta.

3 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens e 
em caso de instalação, enviar maquete virtual.

4 Proposta metodológica para ação educativa.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), 
responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a intenção 
de empréstimo, quando couber.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Amostragem do material a ser digitalizado.
3 Processos a serem utilizados, tendo em vista as diferentes tipologias do suporte.
4 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital.
5 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais.

6 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

7 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
8 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Critérios de seleção, se houver.
3 Comissão de seleção, se houver.

4
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

5
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

6
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor ar-
tístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas principais.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor artís-
tico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas 
integrantes.

3 Histórico detalhado do grupo artístico e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, forma-
ção, produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo ou entidade cultural.

5 Materiais de divulgação do grupo ou entidade cultural.

Categoria
PUBLICAÇÃO DE LIVROS, CATÁLOGOS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS

1 Texto integral.

2 Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e quantida-
de de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículos do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor.

9 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos 
autorais, salvo no caso da obra ser de domínio público.
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10 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante.
4 Proposta metodológica a e/ou critérios de seleção, se houver.
5 Comissão de seleção, se houver.

6
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

7
Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais.

8
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais.

POVOS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E CULTURAS POPULARES
Categoria

CIRCULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS
1 Indicação do repertório a ser apresentado, com autoria.
2 Rider técnico, mapa de palco e recursos técnicos da produção.
3 Espetáculo na íntegra ou parcial, em vídeo ou registro fotográfico, se houver.
4 Amostragem de gravações em áudio ou vídeo do trabalho do artista ou do grupo.
5 Material de divulgação: clipping de edições anteriores, quando houver.

6 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: proponente, diretor 
e/ou produtor executivo, diretor artístico.

7 Relatório de atividades do proponente, diretor e/ou produtor executivo e principais integran-
tes do projeto, se houver.

8
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

9
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas en-
volvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

10

Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores, artistas principais e dos representantes dos povos e comunidades tradi-
cionais, quando for o caso.

11 Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando calendário de 
festas populares e período tradicional de realização do festejo.

12
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se 
for o caso.

Categoria
AÇÕES EDUCATIVAS, DE FORMAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO

1 Ementa e/ou conteúdo a ser apresentado.

2
Proposta metodológica: plano didático-pedagógico com respectiva bibliografia, duração e 
carga horária, indicação do público-alvo e estimativa de participantes, mecanismos de ava-
liação, quando aplicável.

3 Relação de professores/tutores, com os respectivos currículos resumidos.

4
Indicação e currículo da equipe principal conforme especificidade do projeto: proponente, 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores ou artistas principais, dentre outros.

5

Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores ou artistas principais e dos representantes dos povos e comunidades tra-
dicionais, quando for o caso.

6 Seleção de participantes: critérios para composição da comissão de seleção.
7 Carta de interesse e relação dos locais de realização.
8 Recursos utilizados (apostilas, vídeos, áudio, entre outros).

9
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

11 Plano de continuidade, se houver.

12
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

13
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas en-
volvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

14
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se 
for o caso.

Categoria
CURADORIA, MONTAGEM E/OU CIRCULAÇÃO DE EXPOSIÇÕES (HISTÓRICAS, CIENTÍFI-

CAS, ARTÍSTICAS)
1 Conceito curatorial e formato.

2 Amostragem das obras que serão expostas, acompanhadas de ficha técnica e imagens e em 
caso de instalação, enviar maquete virtual.

4 Proposta metodológica para ação educativa.

5 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: artista(s) exposto(s), 
responsável pela expografia e curador ou coordenador da mostra.

6 Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: artista(s) e curador ou coordenador da mostra.

7 Carta de interesse da instituição que sediará a exposição.

8 Declaração da instituição ou pessoa física que emprestará o acervo atestando a intenção de 
empréstimo, se houver.

9

Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto:
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, 
tutores, artistas
principais e representantes dos povos e comunidades tradicionais, quando for o caso

10
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista , do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

11
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas envol-
vidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

12 Para projetos de Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando 
calendário de festas populares e período tradicional de realização do festejo.

13
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, au-
torização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se for 
o caso.

Categoria
DESENVOLVIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS

1 Relação das obras a serem digitalizadas.
2 Amostragem do material a ser digitalizado.
3 Forma de disponibilização e armazenamento do acervo digital.
4 Autorização do(s) autor(es) ou titular(es) dos direitos autorais.

5 Currículo resumido do proponente e da equipe principal: curador e/ou organizador e demais 
profissionais responsáveis pela execução do projeto.

6 Carta de anuência dos participantes do projeto, indicando função e remuneração.
7 Carta de anuência da instituição proprietária do acervo, se houver.

8
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

9
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento, remuneração aos artistas en-
volvidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

Categoria
FESTIVAIS, MOSTRAS, FEIRAS, FESTAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Critérios de seleção, se houver.
4 Comissão de seleção, se houver.

5
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

6

Currículo resumido do proponente e da equipe principal, conforme especificidade do projeto: 
curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musical, artístico e/ou pedagógico, pro-
fessores, tutores, artistas principais, dos representantes dos povos e comunidades tradicio-
nais, quando for o caso.

7

Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor musi-
cal, artístico e/ou pedagógico, professores, tutores, artistas principais, povos e comunidades 
tradicionais, dentre outros,.

8
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

9
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas envol-
vidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

10 Para Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando calendário 
de festas populares e período tradicional de realização do festejo.

11
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, au-
torização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se for 
o caso.

Categoria
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

1 Currículo do proponente e da equipe principal: diretor e/ou produtor executivo, diretor musical 
e/ou artístico, e artistas integrantes.

2
Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto, conforme a especificidade: diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico, e artistas 
integrantes, representantes de povos e comunidades tradicionais, quando for o caso.

3 Histórico detalhado do grupo e das principais atividades desenvolvidas.

4 Plano de ação com duração mínima de 12 meses, contendo o projeto de pesquisa, formação, 
produção e circulação de acordo com as necessidades do grupo artístico ou entidade cultural.

5
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

6
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas envol-
vidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

7

Artesanato - especificações técnicas para a execução do projeto, materiais a serem utili-
zados. Obs. não serão aceitas obras realizadas com material perecível ou adulterável, a 
não ser que o projeto apresente técnicas para tratamento da matéria-prima com razoável 
durabilidade.

8 Para Folclore – Tradições Populares: data de realização do projeto, considerando calendário 
de festas populares e período tradicional de realização do festejo.

9
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, au-
torização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se for 
o caso.

Categoria
PUBLICAÇÃO DE PARTITURAS, CATÁLOGOS, LIVROS, PERIÓDICOS E IMPRESSOS

1 Texto integral.

2 Especificações técnicas: número aproximado de páginas; acabamento de capa e quantidade 
de cores, acabamento do miolo e quantidade de cores, formato: largura, comprimento.

3 Esboço e/ou características do projeto gráfico. Justificar se o projeto excluir a necessidade 
de editora.

4 Plano de distribuição.
5 Amostragem de fotografias e/ou ilustrações, se houver.

6 Carta de recomendação ou termo de compromisso com a instituição onde foi realizada a 
pesquisa, no caso de periódico científico.

7 Currículo do proponente e dos responsáveis pela identidade do projeto: autor (texto e/ou 
imagens), editor e revisor.

8 Carta de anuência indicando função e remuneração dos participantes do projeto: autor (texto 
e/ou imagens), editor e revisor.

9
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

10
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas envol-
vidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

11 Valor de pró-labore e/ou cota de material a ser publicado para artistas, povos e comunidades 
tradicionais, quando for o caso.
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12 Para recebimento do Certificado de Aprovação apresentar liberação de todos os direitos au-
torais, salvo no caso da obra ser de domínio público.

13 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca Nacional.

14 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

15
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, 
autorização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se 
for o caso.

Categoria
SEMINÁRIOS, FÓRUNS, PALESTRAS E SIMILARES

1 Conceito curatorial e formato.
2 Indicativos da programação e participações planejadas.
3 Indicação de público-alvo e estimativa de público participante.
4 Proposta metodológica e/ou critérios de seleção, se houver.
5 Comissão de seleção, se houver.

6
Se houver edições anteriores, apresentar:
- material de divulgação;
- clipping de edição(ões) anterior(es);

7
Currículo resumido da equipe principal, conforme especificidade do projeto: curador(es), dire-
tor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, professores, tutores ou artistas 
principais.

8

Carta de anuência indicando função e remuneração dos responsáveis pela identidade do 
projeto: curador(es), diretor e/ou produtor executivo, diretor artístico e/ou pedagógico, profes-
sores, tutores ou artistas principais e representantes dos povos e comunidades tradicionais, 
quando for o caso.

9
Consentimento prévio sobre o projeto, do artista, do grupo ou da comunidade representativa 
da diversidade cultural brasileira, no caso de utilização de suas expressões originais e de 
suas referências culturais.

10
Projetos que registrem expressões materiais ou imateriais da cultura popular e que tenham 
distribuição comercial deverão assegurar em seu orçamento remuneração aos artistas envol-
vidos (artesãos, brincantes, cantadores, dentre outros).

11 Apresentar, em até 180 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, o 
registro do número do ISBN – International Standard Book Number.

12
Apresentar, em até 60 dias após o recebimento do Certificado de Aprovação do projeto, au-
torização da FUNAI para ingresso e atividades a serem realizadas em área indígena, se for 
o caso.

______________________________________________________________________________

EDITAL 025/2019
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL À CULTURA - PROMIFIC

ANEXO V
MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA

TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E 
FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, 
E «PROPONENTE»

 Pelo presente instrumento, a Fundação Municipal de Cultura, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob nº 17.443.793/0001-16, com sede administrativa na Rua Julia Wa-
nderley, 936 – Mansão Villa Hilda – Centro – Ponta Grossa/PR, neste ato representado por seu 
Presidente, (nome Presidente), denominada FMC; e de outro «Proponente», portador do RG n.º 
«RG» e inscrito no CPF n.º «CPF», residente e domiciliado na Rua _______________, nº ___, 
nesta cidade de Ponta Grossa, doravante denominado apenas PROPONENTE, resolvem celebrar 
o presente TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA, que se regerá pela Legisla-
ção aplicável e pelas cláusulas que se seguem, notadamente o disposto na Lei Federal nº 8666/93, 
Lei Municipal n.º 13.526/2019 regulamentada pelo Decreto nº 16.675/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O presente TERMO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E FINANCEIRA, fundamentado na lei mu-
nicipal n.º 13.526/2019, Decreto n.º 16.675/2019 e Edital 025/2019, tem como objeto estabelecer 
as condições necessárias para viabilizar a realização do projeto cultural “«Projeto»”, Promific nº 
“«Promific»”, aprovado pela comissão prevista na mencionada lei, cujo orçamento, proposta, cro-
nograma, currículo, plano de trabalho e despesas fazem parte integrantes deste Termo, como se 
nele estivessem transcritos.
Parágrafo Único – Fazem parte do presente Termo de Cooperação Cultural e Financeira, como se 
nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
 a) Parecer de aprovação do projeto cultural referente ao Promific __.___;
 b) Projeto aprovado; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
Os Partícipes ficam obrigados ao cumprimento de obrigações consonante as disposições legais 
deste TERMO, da seguinte forma:
§ 1º Das Obrigações do PROPONENTE
I - Cumprir o projeto cultural de acordo com as ações estabelecidas, nos prazos e condições apre-
sentados à comissão, aplicando os recursos repassados exclusivamente nesse objeto; 
II - Ser responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos; 
III - Assegurar o livre acesso de servidores do órgão de controle interno da FMC, a qualquer tempo 
e lugar, a todos os atos e fatos relacionados, direta ou indiretamente, com o objeto pactuado, 
quando em missão de fiscalização ou auditoria; 
IV - Manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do projeto, sem desvirtuar-lhe a finalidade cul-
tural; 
V - Propiciar os meios e condições necessárias para que a FMC possa realizar monitoramentos, 
fiscalizações e inspeções sobre a execução dos recursos financeiros obtidos através deste;
VI - Permitir, a qualquer tempo, à FMC e ao Conselho Municipal de Política Cultural, a supervisão 
técnica e a inspeção do projeto cultural; 
VII - Cumprir as contrapartidas estabelecidas por ocasião da apresentação do projeto cultural;
VIII - Prestar contas das atividades realizadas à FMC;
IX - Cumprir todas as normas e procedimentos previstos na regulamentação do Promific. 
X - Encaminhar previamente o material de divulgação do projeto para a FMC para verificação de 
sua adequação às regras do Manual de Identidade Visual do Promific. 
XI - Apresentar relatório de alcance de resultados à FMC ao final da execução do objeto;
XII - Executar, conforme aprovado pela FMC, o Programa de Trabalho, zelando pela boa qualidade 
das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economici-
dade em suas atividades;
XIII - Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas da FMC, 
elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;
XIV - Responsabilizar-se, integralmente, pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciária, 
referentes aos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Convênio, 
inclusive os decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todos os 
ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
XV - Movimentar os recursos financeiros, recebidos em razão deste TERMO, depositados no Ban-
co _______, na conta corrente nº _________ -__, Agência ______, OP n°. ___, exclusivamente 
para este fim.
XVI – Manter em aplicação de baixo risco os recursos captados, enquanto não utilizados, devendo 
os resultados dessa aplicação ser revertidos, exclusivamente, à execução do objeto deste Termo 
de Convênio;
XVII - Prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias após o termo final do Convênio ou quando soli-
citado pela FMC.
XVIII - Restituir ao Município os saldos não utilizados na execução do projeto;
XIX - Ressarcir ao MUNICÍPIO, sem prejuízo de outras sanções legais, os recursos recebidos 
devidamente corrigidos, quando:
 a) Não for executado o objeto estabelecido no convênio;
 b) Os recursos forem utilizados em finalidade diversa daquela estabelecida no plano de 

aplicação;
 c) Não for apresentada, no prazo regulamentar, a prestação de contas, salvo quando de-

corrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado e aceito pelo Conse-
lho Municipal de Política Cultural;

 d) Ao final do prazo de vigência do convênio, houver saldo de recursos eventualmente 
não-aplicados; ou

 e) Deixar de prestar contas, conforme os critérios estabelecidos pela FMC.
XX - Atender os ditames da Lei 8.666/1993, bem como submeter-se à fiscalização da FMC, com a 
finalidade de verificar o cumprimento das metas e dos objetos constantes do Plano de Aplicação 
dos recursos;
XXI – Manter a regularidade fiscal durante toda a execução do projeto, apresentando as certidões 
atualizadas antes do término de sua validade (CND FGTS, CND Municipal, CND Estadual, CND 
Conjunta Federal, CND Trabalhista), sob pena de suspensão dos repasses de recursos. 
XXII - A manutenção do pessoal mobilizado para a realização de trabalhos específicos constantes 
do plano de trabalho do Projeto Cultural a que se reporta este Termo é de inteira responsabilidade 
do Proponente, em especial a contratação e o recolhimento dos encargos trabalhistas e previ-
denciários.
XXIII - Comunicar à FMC cada captação de recurso realizada através de ofício contendo todos 
os dados do patrocinador, bem como extrato comprovando o depósito identificado e o número de 
inscrição do imóvel para qual deseja a dedução fiscal do IPTU.
XXIV - O Proponente responderá civil e/ou criminalmente pelos atos praticados que implicarem 
demandas judiciais de qualquer espécie.
§ 2º Das Obrigações da FMC
I - Consonante as disposições legais e cláusulas deste termo, se obriga a:
 a) Realizar a supervisão e fiscalização do projeto cultural a ser realizado pelo PROPO-

NENTE, bem como o acompanhamento e orientações acerca da execução do presente 
termo, devendo tomar as medidas necessárias para coibir a utilização de recursos em 
desconformidade com o Promific;

 b) Solicitar a emissão dos Certificados de Incentivos à Secretaria Municipal da Fazenda;
 c) Emitir, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o prazo final do recebimento 

da prestação de contas, relatório técnico e o respectivo parecer, encaminhando-o à 
Controladoria Geral do Município.
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II - Realizar, de forma sistemática, o monitoramento e avaliação da execução do objeto, em espe-
cial quanto ao desenvolvimento de objetivos e resultado das ações e atividades desenvolvidas pelo 
PROPONENTE com vistas à efetividade do objeto do Convênio. O monitoramento dar-se-á pela 
supervisão “in loco” e em reuniões, pelo acompanhamento das ações, orientações e pareceres 
realizados por técnicos da área, da FMC.
III - Acompanhar a execução do objeto conforme plano de trabalho aprovado.
IV - Emitir laudo técnico sobre o cumprimento das obrigações previstas neste Termo, 
V - Publicar extrato do Termo de Cooperação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Além da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas, a execução do objeto será fiscalizada pela 
FMC, por meio do Fiscal Responsável:
I - A FMC indica como responsável técnico o(a) servidor(a) _____________________________, 
número de matrícula ____________, que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização 
e execução do objeto, pela realização de ações destinadas a atestar a adequada utilização dos 
recursos e pela emissão dos seguintes documentos:
 a) Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido sempre que houver alguma verifica-

ção ou intervenção do fiscal responsável, onde deverá documentar a atividade ocorrida, 
bem como a condição em que se encontra a execução do objeto naquele momento, 
destacando, inclusive, a omissão do tomador dos recursos quando não houver a execu-
ção do objeto ou divergências deste em relação ao pactuado;

 b) Certificado de Cumprimento dos Objetivos: documento que certifica o cumprimento inte-
gral do objeto.

 c) Realização de reuniões com os proponentes para a verificação do cumprimento dos 
objetivos do projeto.

II - Compete à Controladoria Geral do Município, no exercício de sua função constitucional, acom-
panhar e fiscalizar a execução do objeto, podendo interferir a qualquer momento, e devendo emitir 
relatório circunstanciado sobre a execução do objeto, contendo, no mínimo, o seguinte: 
 a) Histórico de acompanhamento da execução do termo, apontando eventuais suspen-

sões do incentivo, a motivação das suspensões e as medidas saneadoras adotadas;
 b) Manifestação conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da aplicação dos 

recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a observância às 
normas legais e regulamentares pertinentes e às cláusulas pactuadas. 

 c)  A qualidade do serviço prestado ou da obra executada; 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
I - Após a assinatura desse Termo de Cooperação Cultural e Financeira, o Município autorizará 
o proponente a captar recursos provenientes de incentivo fiscal, concedido aos contribuintes do 
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), até a quantia de R$«Valor_Aprovado» («Extenso»). Os 
recursos deverão ser depositados no Banco _______, agência nº _____, conta nº ____________, 
op. _____, específica para este fim.
II - Os recursos serão utilizados de acordo com o previsto no projeto apresentado.
III - Não serão aceitas despesas efetuadas após o prazo de utilização de recursos.
IV - Não serão aceitas despesas efetuadas antes da celebração do Termo de Cooperação Cultural 
e Financeira.
V - O saldo de recursos destinados e não utilizados serão devolvidos ao Fundo Municipal de Cul-
tura, através de depósito na conta vinculada ao Fundo.
VI - Quando da conclusão, denúncia ou extinção do Termo, os saldos financeiros remanescentes 
serão devolvidos ao Fundo Municipal de Cultura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena imediata de instauração de tomada de contas especial do responsável, providen-
ciada pela autoridade competente. 
VII - No caso de inexecução total do objeto, o proponente deverá restituir integralmente ao Fundo 
os recursos captados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da notificação levada a 
efeito pela autoridade competente.
VIII - No caso de inexecução parcial do objeto, o proponente deverá restituir integral ou parcialmen-
te ao Fundo os recursos captados, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos contados da 
notificação levada a efeito pela autoridade competente, a qual decidirá levando em consideração a 
proporcionalidade da execução do objeto.
IX - No caso de não atendimento das obrigações elencadas na CLÁUSULA SEGUNDA - § 1º   do 
presente termo, o Município, mediante notificação escrita ao proponente, suspenderá o Certificado 
de Aprovação do projeto até a regularização das situações verificadas.   

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
I - É vedada a mudança de proponente do projeto cultural aprovado, exceto em casos fortuitos, 
em que poderá ser acionado o devido SUBSTITUTO indicado no momento da inscrição, a saber: 
____________________, portador do RG nº _______, inscrito no CPF nº _______________, do-
miciliado no endereço __________________________________________________________ 
. O substituto assumirá o lugar do empreendedor nas hipóteses de falecimento, incapacidade civil 
absoluta ou caso o proponente não seja localizado após diversas tentativas.
II - Os pagamentos deverão ser feitos, obrigatoriamente, através de transferência bancária, cheque 
ou cartão de débito, exclusivamente em benefício do fornecedor que emitir a nota fiscal, RPA ou 
documento fiscal correspondente.
III - É autorizado ao proponente o remanejamento de até 20% (vinte por cento) do valor do projeto 
entre as rubricas aprovadas, justificada tal alteração na prestação de contas.
IV - Acima do percentual de 20%, o proponente deverá solicitar o remanejamento ao Conselho 
Municipal de Política Cultural (CMPC), justificando a medida. 
V - A criação de novas rubricas orçamentárias só poderá acontecer mediante autorização do 
CMPC.
VI - O custeio do serviço de captação de recursos, com recurso originário do incentivo fiscal no 
âmbito do PROMIFIC não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor efetivamente 
captado.
VII - Não poderão ser custeadas com os recursos originários do incentivo fiscal no âmbito do 
PROMIFIC as seguintes despesas:
 -  Coordenação e captação, que somadas sejam superiores a 15% (quinze por cento) do 

valor aprovado para o projeto, sendo que, cada uma delas, individualmente, não poderá 
ultrapassar o limite de 10% (dez por cento);

 -  Honorários para elaboração do projeto;
 -  Divulgação e comercialização que, somadas, ultrapassem o limite de 20% (vinte por 

cento) do orçamento total aprovado para o projeto;
 -  Qualquer tipo de pagamento ao incentivador ou ao seu representante, assim como pa-

gamento de despesas com passagem, hospedagem e alimentação de funcionários do 
incentivador, de seu representante ou de pessoa contratada por ele;

 -  Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de re-
muneração a servidores da FMC;

 -  Para fins de otimização de recursos deste edital, profissionais (pessoa física ou jurídica) 
não poderão ser remunerados por mais de 03 (três) funções em um mesmo projeto;

 -  Despesas com tarifas telefônicas e postais;
 -  Despesas pessoais, como cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos, vestuários, ser-

viços médicos;
 -  Despesas com aquisição de material permanente somente serão aceitas no caso em 

que o valor de aquisição seja comprovadamente menor do que o valor para a locação. 
Neste caso, ao término do projeto o proponente deverá doar o bem para a FMC ou, com 
a anuência desta, para uma instituição constante no Cadastro de Entidades Culturais de 
Ponta Grossa, com a comprovação apresentada na prestação de contas do projeto;

 -  Despesas de serviço para a realização de coquetel, brunch e demais serviços de buffet 
oferecidos ao público.

VIII - Deverá ser utilizado 100% (cem por cento) do valor do incentivo fiscal a projetos culturais que 
utilizem mão-de-obra artística e técnica local, salvo em projetos cujas características de produção 
não possam ser realizadas por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Município, mediante 
justificativa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO DO INCENTIVO
I – Os proponentes deverão zelar pelo bom nome das instituições envolvidas e, obrigatoriamente, 
incluir em todo material promocional (impresso, virtual e audiovisual), e no(s) produto(s) cultural(is) 
resultante(s) do projeto, as logomarcas do PROMIFIC, do Município, da FMC e do CMPC. O nome/
logomarca do incentivador poderá constar no material de divulgação, bem como de apoiadores, 
parceiros e produtores.
II - Além da inserção das logomarcas, o proponente também deverá, obrigatoriamente, mencionar 
em suas peças de divulgação em mídias eletrônicas e/ou digitais (rádio, TV, internet) e em seus 
espetáculos (na abertura e/ou no encerramento), a expressão: “PROJETO REALIZADO COM O 
APOIO DO PROMIFIC”.
III - Todos os materiais de divulgação devem ser enviados para aprovação prévia para o e-mail 
fmcpg@hotmail.com. O prazo para análise é de 5 (cinco) dias úteis. Em caso de período eleitoral, 
a aplicação das logomarcas seguirá as orientações determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) para o pleito, que serão divulgadas aos proponentes.
IV - A FMC disponibilizará Manual de Identidade Visual para a correta inserção das logomarcas.
V - O não cumprimento das normas de divulgação do incentivo poderá acarretar nas seguintes 
sanções, a critério do CMPC:
 a) Substituição de todo o material de divulgação feito em desacordo com o disposto sobre 

inserção de logomarca de patrocinadores e apoiadores;
 b) Suspensão do Certificado de Aprovação;
 c) Devolução dos valores do incentivo repassados para o custeio de material de divulga-

ção.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRODUTO OU INGRESSOS
I - A FMC receberá o percentual mínimo de 10% da quantidade de produtos dos projetos culturais 
beneficiados pelo PROMIFIC.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
I - As prestações de contas serão efetuadas de acordo com o formulário próprio fornecido pela 
FMC. O prazo para prestação de contas é de 30 dias após o termo final deste Convênio, de acordo 
com formulário próprio, sendo lícita a solicitação de prestação de contas parcial do projeto cultural 
a qualquer momento durante a vigência deste TERMO DE COOPERAÇÃO.
§ 1º - O formulário preenchido deverá ser entregue na FMC, encadernado em espiral, contendo:
 a) cópias dos comprovantes de despesas e extratos colados em papel sulfite;
 b) cópia do convênio assinado entre as partes e seus anexos.
§ 2º - O formulário de prestação de contas e seus anexos deverão ter todas as páginas numeradas 
e rubricadas.
§ 3º - O formulário de prestação de contas, os comprovantes de despesas e os extratos deverão 
ser entregues em cópia reprográfica. Os documentos originais devem ser guardados pelo propo-
nente pelo prazo de 10 anos.
II - O proponente do projeto deverá anexar na prestação de contas todo o material gráfico do proje-
to, matérias na mídia e demais documentos que comprovem a realização do mesmo.
V - Após o recebimento da prestação de contas, o CMPC terá 120 dias para avaliar a prestação de 
contas e poderá, a qualquer momento, solicitar mais informações ao proponente.
VI - O proponente de projeto cultural, após processo de contraditório e ampla defesa, que tiver 
sua prestação de contas reprovada, total ou parcialmente, estará sujeito às sanções previstas no 
Edital 025/2019.
VII - O proponente que utilizar-se de recursos oriundos do PROMIFIC em desconformidade com 
o previsto no projeto aprovado, com a legislação municipal de incentivo, bem como com as regras 
que a regulamentam e normatizam o uso de recursos públicos, além das sanções penais cabíveis, 
estará sujeito a:
 a) Advertência escrita;
 b) Devolução do montante incentivado;
 c) Multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo recebido;
 d) Inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos consecutivos.
§ 1º - A pena de advertência escrita será aplicada em casos de descumprimento de prazos e 
recomendações administrativas, que não comprometam as finalidades e a execução do projeto. A 
aplicação de três advertências escritas inabilitará o proponente pelo prazo de 1 (um) ano.
§ 2º - A pena de devolução do montante incentivado será aplicada em casos de não observância do 
previsto nos itens 5, 14, 15 e seus respectivos parágrafos do Edital 025/2019.
§ 3º - A pena de multa de até 2 (duas) vezes o valor de incentivo recebido e inabilitação para 
apresentação de projetos culturais pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos será aplicada em 
casos de desvio de finalidade ou objeto, utilização de recursos em desconformidade com as fina-
lidades do projeto e ações que comprometam a execução e alcance dos objetivos estabelecidos 
no projeto.
§ 4º - A pena de inabilitação para apresentação de projetos culturais pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos, será aplicada cumulativamente às hipóteses em que forem aplicadas as penas de 
devolução do montante incentivado ou de multa de até 2 (duas) vezes o valor do incentivo rece-
bido.
§ 5º - As sanções descritas serão aplicadas através de Portaria. Os documentos que compõem o 
projeto e Portaria serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município, para que sejam toma-
das as providências legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS
A vigência deste Termo é da data de sua assinatura até «Vigência». O mesmo poderá ser prorro-
gado através de Aditivo, mediante prévia justificativa e acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, ou rescindido, unilate-
ralmente, pelo Município, nos casos de descumprimento de qualquer disposição deste termo pela 
CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO
Para promover a execução do presente termo, ou dirimir eventuais dúvidas que nela possam 
surgir, os partícipes elegem o Foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, renunciando 
desde já à escolha de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e combinados, os partícipes assinam o presente instrumento em 03 ( três ) 
vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo assinadas.
Ponta Grossa, «Data_de_Assinatura».     

_____________________________
Prefeito de Ponta Grossa

_____________________________
Presidente da Fundação Municipal de Cultura

_____________________________
Proponente

_____________________________
Fiscal de contrato

Testemunhas: 
1º ______________________________________     
2º ______________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 255/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico
VALOR: R$ 25.466,60 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 
centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 118/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 256/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
– EIRELI 
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico
VALOR: R$ 22.872,50 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta cen-
tavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 118/2019
______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 257/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico
VALOR: R$ 78.412,80 (setenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 118/2019
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o item nº 34, do instrumento originário.
Lote Item Quant. Unidade Descrição Marca/Espec. Valor Unit. R$

34 1 50000 AMP Ranitidina 25 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola 2 ml.

TEUTO 
1037003850069 R$ 0,3990

______________________________________________________________________________
OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº504/2017

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA – EPP  
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 08/12/2019 a 08/12/2020, convali-
dando a data de 08/12/2019.
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$ 1.974.750,00 
(um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
______________________________________________________________________________

CIMSAÚDE 
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019 – CIMSAÚDE

MODALIDADE: Pregão Eletrônico
Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme disposto no art. 48, I, da LC nº 123/06, regulamentado pelo art. 6º, do 
Decreto nº 8.538/2015.
TIPO: Menor preço - adjudicação dos lotes pelo menor preço total de cada lote.
Objeto: para eventual aquisição de material hospitalar, conforme especificações constantes no 
Anexo I deste Edital, para atendimento das necessidades do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS - CIMSAÚDE.
 O Pregoeiro do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS - 
CIMSAÚDE, designado pela Portaria n° Portaria nº 002/2019, de 10 de janeiro de 2019, comunica 
as empresas interessadas que a data de abertura do Pregão Eletrônico n° 003/2019 está SUS-
PENSA para inclusão de novos itens no Termo de Referência, devendo ainda ser feita correção 
do descritivo e alterações no Edital. Oportunamente será publicada nova data para reabertura do 
certame.

Ponta Grossa, 16 de dezembro de 2019.
Luciano Camargo

Pregoeiro

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

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL- 026/2019

PROCESSO Nº 087/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTA-
DORES E INFRAESTRUTURA LÓGICA, realizado em 30/10/2019:

1. FORNECEDOR: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 
CNPJ: 05.669.358/0001-25

Lote Descrição Marca / 
Modelo Unidade Quant. Unit. (R$)  Total (R$)

08

SWITCH 10/100/1000 MBPS, 
BIVOLT, INSTALAÇÃO FÁCIL, 
ATRAVÉS DE PLUG, SEM 
NECESSIDADE DE CONFIGU-
RAÇÃO.

TPLink 
TL-SG1008D UND 01 148,9900 148,9900

Valor Total do Fornecedor: R$ 148,99 (cento e quarenta e oito reais e noventa e nove cen-
tavos).

2. FORNECEDOR: JRS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 28.650.669/0001-48

Lote Descrição Marca / 
Modelo Unidade Quant. Unit. 

(R$)
 Total 
(R$)

02

PILHA BOTÃO - para placa mãe de mi-
crocomputadores e notebooks, mode-
lo CR2032 3V, em Lítio, cartela com 5 
unidades

ELGIN CTL 10 8,8000 88,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 88,00 (oitenta e oito reais).

3. FORNECEDOR: VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA 
LTD CNPJ: 24.418.247/0001-90

Lote Descrição Marca / 
Modelo Unidade Quant. Unit. (R$)  Total (R$)

07

SWITCH 24 PORTAS, ethernet 
10/100/1000 (gigabit) para rack 
19”. Interface 24 portas para 
RJ45 auto sensíveis. Com Auto 
Negociação / AUTO MDI / MDIX. 
Rede de mídia 0Base-T: UTO 
cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 
100m), EIA/TIA-568 100U STP 
(máximo 100m), 100Base-Tx: 
UTP cabo categoria 5, 5e (má-
ximo 100m) EIA/TIA-568 100U 
STP (máximo 100m), 1000Ba-
se-T: UTP cabo categoria 5, 5e 
(máximo 100m). Nos padrões 
e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 
802.3X. Alimentação auto 110-
240v (acompanha cabo de ali-
mentação). Com fixadores pa-
drão para rack 19”.

TP-LINK 
SG-1024 UND 11 400,0000 4.400,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 4.636,99 (quatro mil seiscentos e trinta e 
seis reais e noventa e nove centavos)

ITENS DESERTOS OU FRACASSADOS
Item Quant. Unidade Descrição

01 10 CX

CAIXA DE CABO DE REDE CAT. 5e Azul com 305mts. Cabo para 
sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados de 
imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568ª, incluindo o 
adendo 5 (Categoria 5e).  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conformi-
dade com a norma NBR 14136; compatível com os principais protoco-
los como ATM , Token Ring, Ethernet, 100BASE-T e 1000BASE-T até 
100 Mbps Full Duplex (Bidirecional) ou 1Gbps Half Duplex. Cabo de 
pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, bitola 
24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: Em PVC não 
propagante à chama, na cor azul, CMX; Marcação: Sequencial métrica 
decrescente (305 – 0 m);

03 02 UND

PROCESSADOR AMD, modelo FX6300, socket AM3+ para a reposi-
ção em dois computadores que estão com os processadores queima-
dos, devido a necessidade de ser compatível com o componente esse 
modelo deve ser o fornecido.
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04 02 UND

PLACA DE VÍDEO, aceleradora, GPU com velocidade mínima de 
1100MHZ, com mínimo  de unidades de processamento ( AMD = 800 
ou NVIDIA =400) memória com tecnologia DDR5 de velocidade míni-
ma em 5.0GHZ com mínimo de 2GB e bus de 64bit, interface PCI-E 2.0 
ou 3.0 ( compatível com a 2.0) saídas de vídeo mínimo de 1 HDMI e 
1VGA. Tamanho da placa padrão para gabinetes ATX e SFF (acompa-
nha suporte/espelho para a adaptação em gabinetes SFF).

05 01 KIT

KIT LOCALIZADOR DE CABOS (Zumbidor), Alimentação: 2 x Baterias 
9V (INCLUSAS); - Corrente Máx.: Emissor 10mA / Receptor: 30mA; - 
Distância de transmissão de sinal: ~3km; - Formato de transferência de 
sinal: Multi-frequência de pulso; - Nível de saída do sinal 8VP-P; - Lista 
de produtos: - 1 x Emissor Wire Tracker; - 1 x Receptor Wire Tracker; 
- 1 x Cabo RJ11 (16cm); - 1 x Cabo RJ45 (16cm); - 1 x Cabo RJ11 X 
Garra Jacaré (16cm); - 1 x Fone de ouvido (90cm); - 1 x Manual em 
Inglês; - 1 x Estojo Portátil;

06 01 UND SWITCH DE ACESSO 28 PORTAS, conforme anexo ao termo de re-
ferência.

Ponta Grossa/PR, 24 de dezembro de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL- 029/2019
PROCESSO Nº 105/2019

Objeto: AQUISIÇÃO EVEENTUAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, realizado em 11/12/2019: 
1. FORNECEDOR: MARCELO CORDEIRO - ME - CNPJ: 04.097.094/0001-10
Lote Descrição Unidade Quant.  Unit. (R$)  Total (R$)

01

ALHO NACIONAL - ALHO DESCASCADO 
– PACOTE DE 1 KG, NACIONAL, CABE-
ÇAS GRANDES COM DENTES GRANDES, 
SEM AMASSADOS, MACHUCADOS OU 
ESTRAGADOS, ALIMENTO FRESCO E 
PRONTO PARA O PREPARO/CONSUMO 
NO ATO DA ENTREGA

KG 1100 17,9800 19.778,0000

02

ALFACE - CRESPA / LISA CABEÇA GRAN-
DE, FOLHAS VERDES SEM “FERRUGEM” 
OU MACHUCADOS, NÃO PODERÁ ESTAR 
MURCHA, ÍNTEGRA, TAMANHO MÉDIO.  
ALIMENTO FRESCO E PRONTO PARA 
O PREPARO/CONSUMO NO ATO DA EN-
TREGA

UND 3380 1,4700 4.968,6000

03

ACELGA. DE 1ª QUALIDADE, SEM SUJI-
DADES APARENTES, FOLHAS INTEGRAS 
SEM SINAIS DE DANOS DIVERSOS EN-
TREGUES EM CAIXAS PLASTICAS EM 
BOM ESTADO DE HIGIENIZACAO

UND 3480 3,4600 12.040,8000

04

ABACAXI PEROLA - SEM ÁCIDO, FRUTO 
GRANDE, MADURO (NÃO MUITO MADU-
RO) SEM MACHUCADOS OU AMASSA-
DOS, ALIMENTO FRESCO E PRONTO 
PARA O CONSUMO NO ATO DA ENTRE-
GA.

UN 1850 5,2900 9.786,5000

05

ABOBORA - ABOBORA DE PESCOÇO, 
PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTAN-
DO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE 
PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, 
O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM 
CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CON-
SUMO. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARA-
SITAS E LARVAS.

UND 390 3,1800 1.240,2000

06

ABOBRINHA - ABOBRINHA VERDE GRAN-
DE, SEM MACHUCADOS OU AMASSA-
DOS, ALIMENTO FRESCO E PRONTO 
PARA O PREPARO/CONSUMO NO ATO DA 
ENTREGA

KG 3630 3,4000 12.342,0000

07

BANANA. - BANANA CATURRA – DE 1ª 
QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADU-
RECIMENTO, COM CASCAS SÃS, SEM 
RUPTURAS, COM TAMANHO E COLORA-
ÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E 
INTACTA, DEVENDO SER BEM DESEN-
VOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂ-
NICOS, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.

KG 13900 3,3500 46.565,0000

08

BATATA DOCE.- BATATA DOCE – LAVADA, 
DE 1ª QUALIDADE, DE CASCA BRANCA, 
SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU ME-
CÂNICA, NÃO APRESENTAREM RACHA-
DURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRE 
DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES 
PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, 
DEVENDO SER GRAÚDAS. EMBALAGEM: 
EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, 
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, 
APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETI-
QUETA DE PESAGEM

KG 2050 3,4700 7.113,5000

09

BATATA INGLESA. - LAVADA, LISA, DE 1ª 
QUALIDADE, SEM LESÕES DE ORIGEM 
FISICA OU MECANICA, NÃO APRESEN-
TAREM RACHADURAS OU CORTES NA 
CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, 
ISENTA DE PARTE PÚTRIDA, COM TAMA-
NHO UNIFORME, GRAUDA.

KG 11650 2,8600 33.319,0000

10

 BATATA SALSA. - LAVADA, DE 1ª QUALI-
DADE, BEM DESENVOLVIDA, NÃO APRE-
SENTAR RACHADURAS OU CORTES 
NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, 
ISENTA DE PARTE PÚTRIDA, COM TAMA-
NHO UNIFORME, MEDIO

KG 1450 9,7300 14.108,5000

11

BETERRABA. - NOVA, LAVADA, DE 1ª 
QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM 
CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, NÃO DEVE 
APRESENTAR RACHADURAS OU COR-
TES NA CASCA. ESTAR SUFICIENTE-
MENTE DESENVOLVIDAS. NÃO ESTAR 
DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO DE 
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA. LIVRE 
DE ENFERMIDADES. ISENTA DE PARTES 
PÚTRIDAS. EMBALAGEM: EM SACOS 
PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME 
QUANTIDADE SOLICITADA.

KG 3580 2,8600 10.238,8000

12

BERINJELA - GRANDE, SEM MACHUCA-
DOS OU AMASSADOS, ALIMENTO FRES-
CO E PRONTO PARA O PREPARO/CON-
SUMO NO ATO DA ENTREGA.

KG 480 4,9500 2.376,0000

13

BRÓCOLIS - ESPÉCIE AMERICANA DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, FIRME, 
INTACTO, NÃO PODERÁ ESTAR MUR-
CHO, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, 
COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MAN-
CHAS. MAÇOS GRANDES (TAMANHO 
PADRÃO), SEM MACHUCADOS ESTRA-
GADOS OU AMARELADO, ALIMENTO 
FRESCO E PRONTO PARA O PREPARO/
CONSUMO NO ATO DA ENTREGA.

UND 3590 4,2500 15.257,5000

14

CAQUI - CAQUI FUYU - FRUTO GRAN-
DE, MADURO (NÃO MUITO MADURO) 
SEM MACHUCADOS OU AMASSADOS, 
ALIMENTO FRESCO E PRONTO PARA O 
CONSUMO NO ATO DA ENTREGA.

KG 2730 8,6500 23.614,5000

15
 COUVE MANTEIGA - COUVE MANTEIGA 
DE 1ª QUALIDADE, MAÇOS COM NO MÍ-
NIMO 300 GRAMAS

MÇ 1350 2,6900 3.631,5000

16

CENOURA - CENOURA NOVA, SEM FO-
LHAS, DE 1ª QUALIDADE, COM TAMANHO 
E COLORAÇÃO UNIFORME, TAMANHO 
MÉDIO/GRANDE, COM CASCA SADIA, 
SEM RUPTURAS, NÃO DEVE APRESEN-
TAR RACHADURAS OU CORTES NA 
CASCA. ESTAR SUFICIENTEMENTE DE-
SENVOLVIDA. NÃO ESTAR DANIFICADAS 
POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM 
FISICA OU MECANICA. LIVRE DE ENFER-
MIDADES ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.

KG 7400 2,9500 21.830,0000

17

CEBOLA - CEBOLA DE CABEÇA, NOVA, 
DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO UNIFOR-
ME, MÉDIO, SEM SINAIS DE DANOS 
DIVERSOS E RACHADOS, FIRME, SEM 
RUPTURAS DE ORIGEM FISICA E SEM 
SUJIDADES APARENTES.

KG 8700 3,6200 31.494,0000

18

CHEIRO VERDE - DE 1ª QUALIDADE. 
ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, NÃO DE-
VEM ESTAR MURCHOS, MAÇOS DE NO 
MÍNIMO 400 G

UND 1640 1,7900 2.935,6000

19

CHUCHU VERDE, NOVO, SEM BROTOS, 
DE 1ª QUALIDADE, DE TAMANHO ÉDIO, 
NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS, COM 
CASCA AS, SEM RUPTURA, NÃO DEVE 
APRESENTAR RACHADURAS OU COR-
TES NA CASCA, ESTAREM SUFICIENTE-
MENTE DESENVOLVIDOS

KG 1520 3,3000 5.016,0000

20

COUVE FLOR - CABEÇA GRANDE, SEM 
“FERRUGEM” OU MACHUCADOS, NOVA, 
DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTA, 
ISENTA DE MATERIAL TERROSO, COM 
COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MAN-
CHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISEN-
TO DE PARTES PÚTRIDAS. SUFICIENTE-
MENTE DESENVOLVIDA, EM PERFEITO 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATU-
RAÇÃO.  ALIMENTO FRESCO E PRONTO 
PARA O PREPARO/CONSUMO NO ATO DA 
ENTREGA.

UN 3550 4,0000 14.200,0000

21

 KIWI - FRUTO GRANDE, MADURO (NÃO 
MUITO MADURO) SEM MACHUCADOS 
OU AMASSADOS, ALIMENTO FRESCO E 
PRONTO PARA O CONSUMO NO ATO DA 
ENTREGA.

KG 1020 14,2500 14.535,0000

22

 LARANJA  - LARANJA PÊRA, FRUTO 
GRANDE E MADURO (NÃO MUITO MA-
DURO), SEM MACHUCADOS OU AMAS-
SADOS, ALIMENTO FRESCO E PRONTO 
PARA O CONSUMO NO ATO DA ENTREGA

KG 12200 2,6600 32.452,0000

23

LIMÃO - TAITI, SEM MACHUCADOS OU 
AMASSADOS, ALIMENTO FRESCO E 
PRONTO PARA O CONSUMO NO ATO DA 
ENTREGA.

KG 480 5,3800 2.582,4000

24

 MAÇA  - MAÇA NACIONAL: MAÇÃ FUGI 
OU GALA – DE 1ª QUALIDADE, COM CAS-
CA SÃ, SEM RUPTURAS E PANCADAS 
NA CASCA. APRESENTANDO TAMANHO 
E COR UNIFORMES, COM POLPA FIRME 
E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESEN-
VOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER 
FRESCAS, SEM DANOS FÍSICOS OU ME-
CÂNICOS, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS

KG 8710 5,3600 46.685,6000

25

 MAMÃO -  MAMÃO FORMOSA – DE 1ª 
QUALIDADE, CASCA SÃ. APRESEN-
TANDO TAMANHO E COR UNIFORMES, 
SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS 
E MECÂNICOS, ISENTO DE PARTES 
PÚTRIDAS. DEVENDO ESTAR BEM DE-
SENVOLVIDOS E MADUROS, DEVENDO 
APRESENTAR 80 A 90% DE MATURAÇÃO

KG 1480 4,7600 7.044,8000
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26

 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, 
FRESCA E COM CASCA INTEIRA, NÃO 
FIBROSA, ISENTA DE UMIDADE, RAÍZES 
MEDIANAS, FIRME E COMPACTA, SABOR 
E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, ISENTA 
DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LAR-
VAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, 
SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS 
ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANS-
PORTE, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE 
DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.

KG 2180 3,4100 7.433,8000

27

MANGA PALMER. DE 1ª QUALIDADE 
ASPECTO GLOBOSO, ACONDICIONAR 
FRUTOS MISTOS: VERDES E MADUROS, 
COR PRÓPRIA, CLASSIFICADA COMO 
FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, 
ISENTA DE ENFERMIDADES, COM BOA 
QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE 
FERTILIZANTES, SUJIDADES, DEFENSI-
VOS, PARASITAS, LARVAS, SEM LESÕES 
DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA. ACON-
DICIONADOS EM EMBALAGEM PRÓPRIA.

KG 1600 5,8000 9.280,0000

28

MELANCIA FRESCA, FRUTOS COM 70 
A 80% DE MATURAÇÃO CLIMATIZADA, 
COM ASPECTO, COR E CHEIRO E SABOR 
PRÓPRIO, COM POLPA FIRME E INTAC-
TA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, 
ISENTA DE ENFERMIDADES, PARASITAS 
E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SU-
JIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E ME-
CÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE, 
LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES

KG 5350 2,7100 14.498,5000

29

MEXERICA / POKAN / MIMOSA FRESCA, 
FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO 
CLIMATIZADA, TAMANHO MEDIANO, COR 
AMARELA LARANJADA, COM ASPECTO, 
COR E CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO 
SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE 
ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM 
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE 
COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDU-
OS DE FERTILIZANTES.

KG 2750 3,6000 9.900,0000

30

MORANGO , FRESCO, COM ASPECTO, 
COR E CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE 
ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM 
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE 
COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDU-
OS DE FERTILIZANTES

KG 3450 16,6600 57.477,0000

31

OVOS BRANCOS -  OVOS BRANCOS; 
GRANDES. CASCA LISA, LIMPA, SEM RA-
CHADURAS; CALCIFICAÇÃO UNIFORME. 
VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS APÓS A 
POSTURA. DEMAIS PARÂMETROS DE 
PRODUÇÃO DE ACORDO COM A LEGIS-
LAÇÃO VIGENTE PARA ALIMENTOS E ES-
PECÍFICA PARA O PRODUTO. REGISTRO 
NO SIP OU SIF . EMBALADOS EM CAIXA 
DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.

DZ 7200 4,3500 31.320,0000

32

PERA IMPORTADA. -  FRUTO GRANDE, 
MADURO (NÃO MUITO MADURO) SEM 
MACHUCADOS OU AMASSADOS, ALI-
MENTO FRESCO E PRONTO PARA O 
CONSUMO NO ATO DA ENTREGA.

KG 1870 14,0200 26.217,4000

33

PEPINO JAPONÊS -  PARA SALADA, 
GRANDES SEM MACHUCADOS OU 
AMASSADOS, ALIMENTO FRESCO E 
PRONTO PARA O PREPARO/CONSUMO 
NO ATO DA ENTREGA

KG 850 4,9500 4.207,5000

34

PÊSSEGO - FRUTO GRANDE, MADURO 
(NÃO MUITO MADURO) SEM MACHUCA-
DOS OU AMASSADOS, ALIMENTO FRES-
CO E PRONTO PARA O CONSUMO NO 
ATO DA ENTREGA.

KG 1880 10,2500 19.270,0000

35

 PIMENTÃO  VERDE, GRANDE SEM MA-
CHUCADOS OU AMASSADOS, ALIMENTO 
FRESCO E PRONTO PARA O PREPARO/
CONSUMO NO ATO DA ENTREGA.

KG 780 6,1500 4.797,0000

36

 PIMENTÃO AMARELO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU 
DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANS-
PORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDI-
ÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. 
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E 
LARVAS.

KG 550 10,9000 5.995,0000

37

 PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU 
DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA 
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANS-
PORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDI-
ÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. 
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E 
LARVAS.

KG 550 10,9300 6.011,5000

38

REPOLHO VERDE, NOVO DE 1ª QUALI-
DADE, FOLHAS SÃS, SEM RUPTURAS, 
COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM 
MANCHAS, LIVRES DE ENFERMIDAES, 
ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, NÃO 
DEVE ESTAR DANIFICADO POR QUAL-
QUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU 
MECANICA, SUFICIENTEMENTE DESEN-
VOLVIDO, EM PERFEITO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO

UND 2850 3,1100 8.863,5000

39

RÚCULA -  MAÇO GRANDE, FOLHAS 
VERDES SEM “FERRUGEM” OU MA-
CHUCADOS, DE 1ª QUALIDADE, TENRA 
E FRESCA, ISENTA DE MATERIAL TER-
ROSO, COM COLORAÇÃO UNIFORME 
E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMI-
DADES. ALIMENTO FRESCO E PRONTO 
PARA O PREPARO/CONSUMO NO ATO DA 
ENTREGA.

UND 550 2,9500 1.622,5000

40

SALSINHA DE 1ª QUALIDADE APRESEN-
TANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE 
LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULA-
ÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVA-
ÇÃO COM CONDIÇÕES ADEQUADAS 
PARA O CONSUMO, AUSENCIA DE SUJI-
DADES, PARASITAS E LARVAS. MAÇOS 
DE 400G

UND 410 1,6100 660,1000

41

TOMATE LONGA VIDA 1ª QUALIDADE 
TEXTURA FIRME UNIFORME. SEM SI-
NAIS DE DANOS DIVERSOS E RACHADU-
RAS, SEM SUJIDADES APARENTES, EM 
CAIXAS PLÁSTICAS EM BOM ESTADO DE 
HIGIENIZAÇÃO.

KG 9570 3,8200 36.557,4000

42

UVA - ITALIA, FRESCA, COM ASPECTO, 
COR E CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM 
POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE 
ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM 
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE 
COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDU-
OS DE FERTILIZANTES

KG 510 12,8800 6.568,8000

43

VAGEM FRESCA, TIPO MACARRÃO CUR-
TA, COR VERDE ESCURA, TAMANHO 
E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E 
COMPACTA, LIVRE DE RESÍDUOS DE 
FERTILIZANTES, ISENTO DE ENFERMI-
DADES, PARASITAS E LARVAS, MATE-
RIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DA-
NOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS 
DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE CO-
LHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS 
DE FERTILIZANTES.

KG 850 9,3500 7.947,5000

Valor Total do Fornecedor: R$ 653.783,30 (seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e 
oitenta e três reais e trinta centavos).
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 653.783,30 (seiscentos e cinquenta e três 
mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos)

Ponta Grossa/PR, 24 de dezembro de 2019.
ELIANE DE FREITAS

Pregoeira 

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

P O N TA  G R O S S A
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A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

PORTARIA N° 40/2019 de 19/12/19
   O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE 
PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 8°, 
VIII da lei municipal n.º 8432/2005, e, considerando o contido nos protocolos nº1610322/2019 e 
nº2810218/2019

R E S O L V E
Art. 1º-   Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores:
   JOÃO RODRIGO PONTES
  ROSANA DA CRUZ
  EURICA TAQUES GUIMARÃES
  Parágrafo Único – O servidor João Rodrigo Pontes, atuará na condição de Presidente da 

Comissão de Sindicância, a servidora Rosana da Cruz com as atribuições de Secretária e 
a servidora Eurica Taques Guimarães como membro.

Art. 2º- A Comissão de Sindicância designada na forma do artigo anterior terá por mister apurar 
os fatos relacionados nos protocolos administrativo n° 1610322/2019 e nº 2810218/2019

Art. 3º-   Para o desempenho de suas atribuições, compete à Comissão:
    I -  ouvir testemunhas;
    II -  requisitar documentos;
    III -  ter acesso a documentos, repartições e dados junto aos órgãos públicos municipais rela-

cionados ao objeto da Sindicância.

Art. 4º-  Ao final dos trabalhos, a Comissão de Sindicância apresentará ao Presidente da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte parecer conclusivo sobre seu objeto de investigação, 
prestando, no mínimo, as seguintes informações:

    I -  relatará os principais pontos da investigação;
    II -  apontará os dispositivos legais ou regulamentares infringidos, sempre em tese;
    III-  indicará o autor possível ou provável das irregularidades investigadas.
Art. 5º-  A Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias, para executar o procedi-

mento prorrogável por motivo justificado, nos termos do Decreto 10240/15.
PONTA GROSSA, 19 de Dezembro de 2019.

Roberto Pellissari
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
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