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D E C R E TO S

D E C R E T O  Nº  1 7. 3 9 7,  de  15/06/2020
Regulamenta a Lei nº 10.379, de 16/09/2010, que ins-
titui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos 
- PAA, e dá outras providencias.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições legais, e considerando o disposto nos incisos VIII e IX, da Lei Orgânica do Município, 
tendo em vista o contido no protocolado nº 29024/2020,

D E C R E T A
Art.1º. Este decreto regulamenta a lei 10379/2010 que institui o Programa Municipal de Aquisição 

de Alimentos – PAA e o §2°, Art. 2° da lei 11215/2012 e, substitui o Decreto 4604/2010.
Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) e o 

Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA, no âmbito de suas com-
petências, poderão fixar disposições complementares sobre o PAA.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

Art.2º. O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA), integrará ações junto ao Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar (CONSEA/PG) e tem por finalidades:

   § 1°. incentivar a agricultura familiar, promovendo sua inserção econômica e social, fomentando 
a produção sustentável, o processamento, a industrialização de alimentos e a geração de 
emprego e renda;

   § 2°. apoiar a comercialização da produção da agricultura familiar local e o abastecimento ali-
mentar do município por meio de compras governamentais de alimentos;

   § 3°. fortalecer circuitos locais e regionais e cadeias curtas de comercialização da produção 
agropecuária;

   § 4º. valorizar e promover a biodiversidade dos sistemas locais de produção de alimentos, com 
ênfase nas produções agroecológicas e orgânicas, bem como estimular hábitos alimenta-
res saudáveis à população;

   § 5°. estimular o associativismo e o cooperativismo.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO 

Art.3º. Fica criado o Grupo Gestor do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (GGPAA), 
sob a coordenação da SMAPA, constituído por representantes titulares e suplentes dos 
seguintes órgãos e instituições:

    I. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
    II. EMATER PR;
    III. representantes das unidades executoras;
    IV. representantes de grupos formais e informais dos beneficiários fornecedores.
   § 1°.  O grupo gestor será constituído pela Secretaria Municipal de Agricultura, tendo um regula-

mento próprio elaborado e aprovado pelos representantes dos órgãos e entidades, descri-
tos nos incisos I, II, III e IV.

   § 2º. A participação no grupo gestor é considerada atividade de relevante interesse público e não 
será remunerada.

   § 3º. O número de órgãos ou entidades representadas no Grupo Gestor poderá ser ampliado a 
critério da plenária.

Art.4º. O Grupo Gestor é um órgão de instância colegiada de caráter deliberativo e fiscalizador e, 
de natureza permanente, criado pela Portaria nº 17.243 de 04 de abril de 2018.

Art.5°. O Grupo Gestor definirá, no âmbito do PAA:
    I. a forma de funcionamento das modalidades do Programa;
    II. a metodologia para a fixação dos preços de referência para a aquisição de alimentos;
    III. as condições da doação dos alimentos adquiridos;
    IV. os critérios de priorização dos beneficiários fornecedores;
    V. a forma de funcionamento, mediante aprovação de regimento interno e;
    VI. a resolução de todos os assuntos relacionados à operacionalização do programa, inclusive 

a solução de casos não previstos neste Decreto.

Art.6°. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento fornecerá o apoio técnico 
administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do GGPAA, bem como à 
operacionalização de suas decisões.

CAPÍTULO III
DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Art.7º. Os beneficiários do PAA serão fornecedores ou consumidores de alimentos.
Art.8°. Para fins deste decreto, considera-se:
   § 1°. beneficiários consumidores – indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricio-

nal e aqueles atendidos pela rede socioassistencial do município, pelos equipamentos de 
alimentação e nutrição financiados pelo Poder Público e entidades da administração direta 
ou indireta, no que se refere às suas demandas por gêneros alimentícios.

   § 2°. beneficiários fornecedores – público apto a fornecer alimentos ao PAA, qual seja, agricul-
tores familiares, beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (PRONAF); detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) e que atendam 
aos requisitos previstos no Art. 3° da Lei Federal 11.326 de 24 de julho de 2006; 

    I. Os beneficiários fornecedores serão identificados pela sua inscrição no Cadastro de Pes-
soas Físicas – CPF da Receita Federal do Brasil.

    II. A participação de mulheres será incentivada dentre os beneficiários fornecedores.
   § 3°. organizações beneficiárias fornecedoras – cooperativas e outras organizações formal-

mente constituídas como pessoa jurídicas de direito privado, detentoras de Declaração de 
Aptidão ao PRONAF/PJ (DAP Especial Pessoa Jurídica). As organizações fornecedoras 
no âmbito do PAA, somente poderão comercializar produtos oriundos dos beneficiários 
fornecedores.

   § 4°. unidades executoras – Secretarias Municipais ou órgãos da administração direta e indireta, 
interessadas em adquirir alimentos direto da agricultura local, utilizando-se da modalidade 
compra institucional;

   § 5°. unidades recebedoras – organizações formalmente constituídas, contempladas através de 
proposta de participação das unidades executoras; responsáveis por receber e destinar os 
alimentos adquiridos entre os beneficiários consumidores.

CAPÍTULO IV
DA AQUISIÇÃO E DESTINAÇÃO DOS ALIMENTOS

Seção I
Da Aquisição de Alimentos

Art.9°. As aquisições de alimentos no âmbito do PAA poderão ser realizadas com dispensa do 
processo licitatório desde que, atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

   § 1°. os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local ou regional, definidos e 
aferidos segundo metodologia instituída pelo GGPAA. O GGPAA estabelecerá metodologia 
própria para a remuneração da produção orgânica, segundo o disposto no inciso III, §1° do 
Art. 17 da Lei Federal 12.512/2011.

   § 2°. os beneficiários e organizações fornecedores comprovem sua qualificação na forma indica-
da nos incisos II e III do caput do artigo 8°, conforme o caso.

   § 3°. seja respeitado o valor máximo anual previsto para a aquisição de alimentos, por unidade 
familiar, ou por organização da agricultura familiar, conforme o disposto no art. 21.

   § 4°. os alimentos disponibilizados para comercialização sejam de produção própria dos benefi-
ciários fornecedores e atendam os padrões internos de qualidade específicos, estabeleci-
dos em cada programa gerenciado pelas unidades executoras.

Art.10. A aquisição de alimentos deverá conciliar a demanda por ações de promoção de segurança 
alimentar com a oferta de produtos pelos beneficiários fornecedores.

Parágrafo único - Serão adquiridos produtos de acordo com as necessidades da administração 
municipal, respeitando os limites orçamentários de cada unidade executora;

Art.11. As aquisições de alimentos serão realizadas preferencial e prioritariamente por meio de 
organizações fornecedoras, que tenham em seu quadro social, beneficiários prioritários 
definidos pelo GGPAA.

Art.12. A administração se utilizará da modalidade Chamada Pública, como procedimento adminis-
trativo para a aquisição dos alimentos junto aos agricultores familiares, segundo o disposto 
no Decreto Federal 8293/14.

Art.13. O PAA não possuíra fonte própria de recursos. Caberá a cada unidade executora, utilizar-
-se de dotação orçamentária própria para a abertura dos editais.

Seção II
Da Destinação dos Alimentos Adquiridos

Art.14. Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA serão destinados para:
    I. o consumo de pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional;
    II. o abastecimento da rede socioassistencial;
    III. o abastecimento de equipamentos de alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público;
    IV. o abastecimento de entidades da administração direta ou indireta, no que se refere às suas 

demandas por gêneros alimentícios.

Seção III
Do Pagamento aos Fornecedores

Art.15. O pagamento pelos alimentos adquiridos no âmbito do PAA será realizado diretamente aos 
beneficiários fornecedores ou por meio de organizações fornecedoras.

   §1°. Os valores praticados na aquisição de alimentos, no pagamento aos fornecedores, serão 
definidos conforme metodologia estabelecida pelo GGPAA.

   §2°. As unidades executoras poderão acordar com os produtores preços inferiores aos obtidos 
com os parâmetros estabelecidos pelos incisos anteriores.

Art.16. Na hipótese de pagamento realizado por meio de organizações fornecedoras, os custos 
operacionais de transporte, armazenamento, beneficiamento ou processamento poderão 
ser deduzidos do valor a ser pago aos beneficiários fornecedores, desde que, previamente 
acordado entre as partes.

   § 1°. As organizações deverão informar os valores efetivamente pagos a cada um de seus bene-
ficiários, observados a periodicidade e os procedimentos definidos pelo GGPAA.

   § 2°. A liberação de novos pagamentos à organização será condicionada ao envio das informa-
ções previstas no §1°.
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   § 3°.  O pagamento por meio de organizações fornecedoras será realizado em conta bancária 
específica, que permita o acompanhamento das movimentações financeiras, por parte das 
unidades executoras.

   § 4°. A organização fornecedora deverá manter arquivada a documentação referente aos paga-
mentos dos beneficiários fornecedores pelo prazo mínimo de 10 anos, conforme Decreto 
Federal 8.293/14.

Art.17. O pagamento aos beneficiários fornecedores se dará por meio de apresentação de docu-
mento fiscal, devidamente atestado pelo responsável na unidade recebedora, quanto à 
recepção dos produtos, em termos quantitativos e qualitativos. 

   § 1°.  O documento fiscal deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações:
    I. data e local de entrega;
    II. discriminação dos alimentos quanto à espécie, quantidade, qualidade e preço;
    III. identificação do responsável pelo recebimento dos alimentos;
    IV. identificação do beneficiário fornecedor ou da organização fornecedora, conforme o caso.
   § 2°. A responsabilidade pela recepção de mercadorias nas unidades recebedoras, deverá ser 

designada a agente público formalmente indicado pela unidade executora.
Art.18. Os pagamentos serão feitos mensalmente, até o dia 10 do mês seguinte, com valor refe-

rente à somatória dos produtos entregues até o dia 20 do mês anterior, sendo creditado 
diretamente na conta do agricultor, no Banco em que o produtor possuir conta corrente ou 
poupança, ou em conta indicada pela organização fornecedora.

CAPÍTULO V
DAS MODALIDADES DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

Art.19. O PAA será executado nas seguintes modalidades:
  § 1°. compra com doação simultânea – compra de alimentos diversos e doação simultânea à 

entidade da rede socioassintencial com o objetivo de atender demandas locais de suple-
mentação alimentar de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;

   § 2°. compra institucional – aquisição da agricultura familiar realizada por meio de chamada 
pública para o atendimento de demandas de consumo de alimentos por parte do órgão 
comprador, através das unidades executoras (Decreto 8.293/14).

   § 3°.  A chamada pública conterá, no mínimo:
    I. objeto a ser contratado;
    II. quantidade e especificação do produto;
    III. preço de aquisição;
    IV. local de entrega;
    V. critérios de seleção dos beneficiários ou organizações fornecedoras;
    VI. critérios de avaliação e julgamento das propostas;
    VII. relação contratual e;
    VIII. relação de documentos necessários à habilitação.
Art.20. As modalidades de execução do PAA serão disciplinadas pelo GGPAA por meio de resolu-

ções específicas.
Art.21. A participação dos beneficiários e organizações fornecedoras, conforme previsto nos inci-

sos II e III do caput do Art. 8°, obedecerá aos seguintes limites:
    I. por unidade familiar:
    a) R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por ano, na modalidade Compra com Doação 

Simultânea;
    b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ano, por órgão comprador, na modalidade Compra Insti-

tucional.
    II. por organização fornecedora, por ano, respeitados os limites individuais por unidade familiar:
    a) Limite estabelecido pelo órgão comprador, através de cada unidade executora, dentro de 

suas limitações orçamentárias específicas.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

Seção I
Das Unidades Executoras

Art.22. São unidades executoras do PAA as secretarias, órgãos ou entidades da administração 
pública municipal, diretas ou indiretas, que tenham em seu orçamento, dotação específica 
para a aquisição de alimentos passíveis de serem produzidos pela agricultura familiar.

Seção II
Da Execução

Art.23. O pleno desenvolvimento do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA) pressu-
põe a integração de iniciativas da SMAPA, EMATER/PR, das unidades executoras e dos 
agricultores familiares, organizados em grupos formais ou informais.

Art.24. A coordenação do PAA caberá à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento a quem compete entre outras, as seguintes atribuições:

    I. Coordenar o GGPAA;
    II. Cadastrar os produtores interessados, aptos a participar do Programa, anexando cópia 

dos documentos pessoais dos agricultores, das propriedades rurais e da comprovação de 
aptidão ao PRONAF (DAP);

    III. Fazer o acompanhamento das propriedades cadastradas e das lavouras cultivadas;
    IV. Apoiar o desenvolvimento dos processos produtivos e a organização da produção munici-

pal;
    V. Apoiar os agricultores na organização do escoamento da produção, visando reduzir custos 

logísticos;
    VI. Atuar como unidade executora na aquisição de alimentos para o abastecimento de progra-

mas demandadores de alimentos da agricultura familiar;
    VII. Outras atividades relacionadas ao trabalho.
Art.25. No desenvolvimento do Programa cabe à EMATER/PR:
    I. Emissão da DAP para cada agricultor interessado em participar do programa;
    II. Fazer o cadastramento dos agricultores familiares interessados em participar do programa, 

conforme modelo padrão, definido pela SMAPA;
    III. Prestar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para os agricultores, organizado 

em grupos formais ou informais;
    IV. Participar no Conselho Gestor do Programa;
    V. Outras atividades relacionadas ao trabalho.
Art.26. No desenvolvimento do Programa cabe às unidades executoras:
    I. estabelecer a demanda anual de alimentos, em cada programa/ação de governo adminis-

trado pelas mesmas;
    II. estabelecer critérios de aceitabilidade das mercadorias, segundo as necessidades de cada 

programa/ação de governo;
    III. elaborar e publicar os editais de aquisição de alimentos, segundo as modalidades de exe-

cução previstas no PAA;
    IV. nomear formalmente as unidades recebedoras e os responsáveis pela recepção, distribui-

ção e controle das mercadorias adquiridas para cada programa/ação de governo; 
    V. Informar ao grupo gestor, observados a periodicidade e os procedimentos definidos pelo 

GGPAA, os resultados obtidos no Programa;
    VI. Receber da unidade receptora e encaminhar ao setor financeiro da Prefeitura Municipal, 

a documentação necessária ao pagamento dos agricultores (notas fiscais e relatórios de 
entrega), visando a quitação dos débitos;

    VII. Participar no Conselho Gestor do Programa.
Art.27. No desenvolvimento do Programa cabe às unidades recebedoras:
    I. Receber em seus depósitos a produção da agricultura local, constituída por:
    a) Frutos;
    b) Raízes e tubérculos;

    c) Cereais;
    d) Folhosas.
    II. Atestar os documentos fiscais de comercialização quanto à conformidade dos alimentos 

recebidos;
    III. Distribuir os alimentos recebidos entre os beneficiários recebedores;
    IV. Encaminhar à unidade executora a documentação necessária à formalização do processo 

de pagamento dos agricultores;
    V. Controlar a entrega e o saldo individual de cada fornecedor, respeitando os limites de cada 

produtor contratado;
    VI. Informar à unidade executora, observados a periodicidade e os procedimentos definidos 

pelo GGPAA, os resultados obtidos no Programa;
    VII. Rejeitar produtos que não estiverem devidamente programados para entrega ou fora dos 

padrões estabelecidos;
    VIII. Outras atividades relacionadas ao trabalho.
Art.28. No desenvolvimento do Programa cabe às Organizações Fornecedoras Formais ou Informais:
    I. Divulgar o programa no âmbito de seu quadro social;
    II. Formalizar a participação no processo de aquisição pública de alimentos da agricultura 

familiar;
    III. Participar na organização das entregas de seus associados, visando atender às necessida-

des dos programas/ações do governo municipal;
    IV. Em caso de frustração de safra ou outros problemas que impeça seus associados de pro-

ceder as entregas programadas, informar por escrito à unidade executora responsável e ao 
GGPAA, justificando a impossibilidade de cumprimento do pactuado;

    V. Responder juridicamente pelos contratos firmados com a administração pública municipal;
    VI. Participar no Conselho Gestor do Programa;
    VII. Outras atividades relacionadas ao trabalho.
Art.29. No desenvolvimento do Programa cabe ao agricultor familiar:
    I. Contatar a EMATER - Paraná para a emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF - 

DAP;
    II. Cadastrar-se no Programa, através da EMATER-PR ou da Secretaria Municipal de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA, levando documentos pessoais, documentos da 
propriedade rural e DAP, no caso de agricultor familiar;

    III. Organizar-se em grupos formais ou informais, visando receber orientações e informações 
da Assistência Técnica;

    IV. Cumprir as programações de entrega agendadas junto aos Programas/ações do governo 
municipal;

    V. Em caso de frustração de safra ou outros problemas que os impeça de proceder as en-
tregas programadas, informar por escrito à unidade executora responsável e ao GGPAA, 
justificando a impossibilidade de cumprimento do pactuado.

CAPÍTULO VII
DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS

Art.30. Os agricultores interessados em participar do PAA deverão cadastrar-se na Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou na EMATER - escritório municipal de 
Ponta Grossa, mediante a apresentação dos seguintes documentos e informações:

    I. Cópia do RG e do CPF;
    II. Cópia da matrícula do imóvel ou contrato de comodato ou arrendamento;
    III. Comprovação da existência de nota fiscal de produtor;
    IV. Declaração de aptidão ao PRONAF-DAP.

CAPÍTULO VIII
DO CONTROLE SOCIAL

Art.31. São instâncias de controle e participação social do PAA o Conselho Municipal de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e o Conselho 
de Assistência Social.

Parágrafo único - As instâncias de controle social deverão articular-se entre si e com os demais 
conselhos competentes para o tratamento de questões intersetoriais que requeiram deci-
são compartilhada.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.32. São de acesso público os dados e as informações sobre a execução do PAA.
Art.33. O GGPAA estabelecerá mecanismos para ampliar a participação no PAA de beneficiários 

fornecedores em situação de extrema pobreza, jovens e mulheres.
Art.34. A autoridade responsável pela unidade executora ou unidade recebedora do PAA que con-

correr para o desvio de sua finalidade ou contribuir para a inclusão de participantes que não 
atendam aos requisitos legais, ou para pagamento de pessoa diversa do beneficiário final, 
será responsabilizada civil, penal e criminalmente.

Art.35. O Poder Público municipal poderá instituir sistema de informações sobre o PAA, com as 
seguintes finalidades:

    I. acompanhar o cumprimento dos limites previstos no Art. 21°; 
    II. acompanhar a aquisição e a destinação dos alimentos;
    III. acompanhar o cumprimento das metas do PAA.
Art.36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n° 4.604, de 

13 de dezembro de 2010.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 15 de junho de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK 
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O     Nº    1 7. 3 9 9,  16/06/2020

Declara de utilidade publica para fins de      
constituição de servidão em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná - SANE-
PAR, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do 
Decreto Lei Federal nº 3.365/41, com as alterações da Lei nº 2.786/56, em consonância com o 
Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 
Coleta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários;  com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, 
do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956, 
e tendo em vista o contido no protocolo Sei nº 33867/2020,

D E C R E T A
Art.1º.  Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa ou 

judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a área de terra abaixo 
descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir:

 Área: 28,00 m2  
 Proprietário: AROLDO PEREIRA MORAES OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
 SITUAÇÃO: Uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgotos com área de 28,00 m² 

instituída no imóvel constituído pelo lote de terreno urbano nº 293 da quadra nº 32, situado 
na Vila Princesa dos Campos, Bairro de Uvaranas, Neste Município, constante da matrícula 
nº 52.077 da 2ª Circunscrição do Cartório de Registro Imobiliário de Ponta Grossa - Pr., de 
propriedade atribuída ao Sr. Aroldo Pereira Moraes ou A Quem de Direito Pertencer, com 
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a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição junto ao vértice EST-A, de coordenadas 
N 7223863.937 m e E 587147.488 m, localizada na divisa com o lote 292, desta segue 
adentrando ao imóvel com os seguintes azimutes e distâncias: 014°14'24" e 14,00 m até o 
vértice EST-B, de coordenadas N 7223877.529 m e E 587150.842 m, localizado na divisa 
com o lote 294, perfazendo uma extensão de 14,00 a qual define uma faixa de 2,00 m de 
largura com área total de atingimento de 28,00 m². Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Fuso 22J, Meridiano Central 
51° WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o datum o SIRGAS 
2000. Todos os azimutes e distâncias, área e extensão foram calculados no plano de pro-
jeção UTM.

Art.2º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos os 
atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição de servidão na 
área descrita no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art.3º.  Fica reconhecida a conveniência da constituição da servidão em favor da Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o direito 
atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção da área descrita 
no artigo 1º deste Decreto.

Art.4º.  Os proprietários da área atingida pelo ônus da servidão limitarão o uso e gozo da mesma 
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da 
prática dentro da referida área de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos 
entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, 
usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art.5º.  A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941 e suas alterações.

Art.6º.  O ônus decorrente da instituição da servidão da área a que se refere o artigo 1º deste 
Decreto, ficará exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SA-
NEPAR.

Art.7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de junho de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 7. 4 6 1,  de  10/07/2020

Restaura os efeitos dos Decretos que tratam do 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 pelo 
prazo de 7 dias a contar de 13 de julho de 2020.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, considerando o contido no protocolo SEI18893/2020,
 CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Interna-
cional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em 
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n. 4, de 8 de abril de 2020, 
que reconheceu exclusivamente para os fins do caput e incisos I e II do art. 65 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no Município de 
Ponta Grossa, com efeitos até 31 de dezembro de 2020;
 CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergên-
cia em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020;

D E C R E T A
Art.1°.  Ficam prorrogados os efeitos dos Decretos que tratam das medidas excepcionais de en-

frentamento e prevenção à pandemia de COVID-19 pelo prazo de 7 dias a contar de 13 de 
julho de 2020.

Art.2º.  A partir de 13 de julho de 2020 os Secretários Municipais e Presidentes das entidades da 
Administração Indireta poderão adotar escala de trabalho dos empregados públicos muni-
cipais, com redução de jornada presencial de até 50 % da carga horária, ou, determinar a 
prestação de serviço integralmente presencial.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 7. 4 6 2,  de  10/07/2020

Faculta o retorno dos empregados públicos com 60 
anos ou mais às suas atividades na Administração.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, considerando o contido no protocolo SEI36941/2020,
 CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Interna-
cional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em 
decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2);
 CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n. 4, de 8 de abril de 2020, 
que reconheceu exclusivamente para os fins do caput e incisos I e II do art. 65 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no Município de 
Ponta Grossa, com efeitos até 31 de dezembro de 2020;
 CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergên-
cia em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020;

D E C R E T A
Art.1°.  É FACULTATIVO o retorno dos empregados públicos com 60 anos ou mais às atividades 

na Administração Municipal Direta e Indireta a partir de 13 de julho de 2020. 
Parágrafo único. Os empregados referidos neste artigo, que optarem pelo retorno, devem apre-

sentar-se às suas chefias e assinar o Termo de Ciência e Compromisso, anexo.
Art.2º.  O Decreto n. 17.112, de 19/03/2020, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 Art. 1º. ...
 ...
 VII. ...
 ...
 c) ...
 1. ...
 2. b) revogado
 3. c) ....

Art.3º.  O Decreto n. 17.207, de 03/04/2020, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 Art. 7º. ...
 I. Facultativo para os empregados com 60 anos ou mais, sendo obrigatório para emprega-

dos com comorbidade comprovada e empregadas gestantes permanecerem em regime de 
teletrabalho; (NR)

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

ANEXO DECRETO N.º 17.462/2020
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro que optei pelo retorno às minhas atividades laborais a partir do dia....................................
Declaro, ainda, que estou ciente de que existem normas sanitárias que recomendam prevenção 
e precaução contra a COVID-19 e me responsabilizo pessoalmente pela opção adotada por este 
documento.
Ponta Grossa, data
(assinatura)
Nome do empregado
Matrícula n. 

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica RP nº 93/2020
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h45m do dia 27 de julho de 2020, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição eventual de gêneros alimentícios (BÁSICOS) destinados a suprir as necessidades 
da Alimentação Escolar Centros Conveniados de Educação Infantil (CEIs) e dos Centros Munici-
pais de Educação Infantil (CMEIs), Escolas Municipais e Centros Conveniados (modalidade Ensi-
no Fundamental) constantes no censo escolar 2019, clientela 2020 para o ano letivo de 2020. Va-
lor Máximo: R$ 480.122,50(quatrocentos e oitenta mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefei-
tura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 ramal 1003 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.
pr.gov.br/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 09 de julho de 2020
Secretaria Municipal de Educação

Esméria de Lourdes Saveli
______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 180/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam incluídos no anexo I, do instrumento originário os seguintes equi-
pamentos:

PREFIXO PLACAS MARCA MODELO ESPÉCIE CHASSI RENAVAM ANO
PM     M-31 BAO 9323 HONDA NXR160 BROS PASS/MOTOC. 9C2KD0810GR442948 01089978070 2016
PM     M-30 BAO 9322 YAMAHA NXR160 BROS PASS/MOTOC. 9C2KD0810GR453883 01089978640 2016
PM     M-29 BAO 9321 YAMAHA NXR160 BROS PASS/MOTOC. 9C2KD0810GR453872 01089976191 2016
PM     M-28 BAO 9320 YAMAHA NXR160 BROS PASS/MOTOC. 9C2KD0810GR453891 01089977180 2016
PM     M-27 BAO 9319 YAMAHA NXR160 BROS PASS/MOTOC. 9C2KD0810GR453867 01089977694 2016

D I V E R S O S

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 10 de julho de 2020.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO 
CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

131199 ESPOLIO DE ADELIO SANT'ANA - ROSANGELA 
DE FÁTIMA WANDOSKI SEI 22007/2019

31147 PEDRO LEMES CUNHA SEI 37964/2019
181004 SERGIO KENDI FERREIRA DA SILVA SEI 44358/2019
128776 AFONSO CARLOS CAMPOS SEI 29191/2020
26330 CELIA GAIOSKI 330037/2016

220669 A. L. C. SCHOLZ CLÍNICA ODONTOLÓGICA 500381/2019
206672 OPALA CONCRETO LTDAL 0660147/2014

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 013/2020

Dispõe sobre a aprovação da inclusão do Projeto “Comunidade Consciente: desper-
tando a participação ativa de crianças, adolescentes, famílias e comunidade para a 
garantia de segurança alimentar como elemento de dignidade humana e ética am-
biental, fomentando práticas sociais conscientes e de exercício de cidadania” do 
Instituto Educacional Duque de Caxias no Banco de Projetos

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso 
de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Muni-
cipal 12.119/2015, com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019 e em Reunião Ordinária 
virtual no dia 08 de 2020, por maioria absoluta de seus membros, e

RESOLVE:
     1 Aprovar a inclusão do Projeto abaixo descrito, para compor o Banco de Projetos do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sendo que o parecer final ocorrerá após 
análise da Comissão de Análise de Projetos

ENTIDADE PROJETO VALOR

Instituto Educacional 
Duque de Caxias

Comunidade Consciente: despertando a participação 
ativa de crianças, adolescentes, famílias e comunidade 
para a garantia de segurança alimentar como elemen-
to de dignidade humana e ética ambiental, fomentando 
práticas sociais conscientes e de exercício de cidadania “

R$ 145.000,00

 Dê-se a publicidade desta RESOLUÇÃO em Diário Oficial do Munícipio
 Esta Resolução entra em vigor após sua publicação.
 Sala de Reuniões, 08 de julho de 2020
 Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO N° 14/2020

        Dispõe sobre a devolução de saldo referente ao Termo de Colaboração 
        nº 024/2018 da “PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO”

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do município de Pon-
ta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente Lei Municipal 12.119/2015 com alterações dada pela Lei Municipal nº 13.047/2019, 
em Reunião Ordinária Virtual do dia 08 de julho de 2020, por maioria absoluta de seus membros, 

RESOLVE:
     1. APROVAR a devolução no valor de R$ 1.998,65 (Hum mil, novecentos e noventa e 

oito reais e sessenta e cinco centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 024/2018, 
informado através de Ofício nº 024/2020 encaminhado pela Pia União das Irmãs da Copio-
sa Redenção.

 Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
tome as devidas providências e encaminhem ao órgão competente para publicação;

 Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio
 Sala de Reuniões, 08 de julho de 2020.
 Publique-se

Camila Vanessa Sviech
Presidente do CMDCA

S M M A

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
BADY DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – EPP torna público que RECEBEU da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Instalação para fabricação de 
produtos de carne Na Rua Vereador Ernâni Batista Rosas, 2259 - Jardim Carvalho em Ponta 
Grossa

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
RESIDENCIAL MANHATTAN PONTA GROSSA SPE LTDA torna público que irá requerer da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para supres-
são vegetal na Rua Quinze de setembro lote 33/1 uvaranas em Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
BADY DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – EPP torna público que REQUEREU da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação para fabricação de 
produtos de carne Na Rua Vereador Ernâni Batista Rosas, 2259 - Jardim Carvalho em Ponta Grossa
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
PRUSNEI E CIA LTDA; torna público que requereu  a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ponta Grossa - PR, a Licença Prévia para a Construção de um Edifício Comercial (Habitação Cole-
tiva Vertical, na Rua Rio de Janeiro, Lote n° 28 da Quadra 14, Bairro Boa Vista, Ponta Grossa - PR.

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS –CIMSAMU, através de 
seu Presidente Sr Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, torna público a realização do seguinte 
processo licitatório: 

 
Pregão, na Forma Eletrônico nº 02/2020. 

 
Realizará, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br), Processo Licitatório 

de Pregão, na forma eletrônica, para contratação de empresa prestadora de serviços de acordo 
com os dados do edital conforme a seguir: 

Data: 23/07/2020  
 
Horário: 14h30m 
 
Objeto: SELEÇÃO de empresa especializada em serviços de atendimento móvel de 

urgência para contratação de gerenciamento, operacionalização e execução de ações para o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, 
de forma regionalizada e compreendendo a 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde do Estado do 
Paraná, garantindo funcionamento do mesmo, durante 24 (vinte e quatro) horas 
ininterruptamente. 

 
Da dotação orçamentária: Administração Geral CIMSAMU, Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica: 01.001.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. 
 
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos 

no endereço eletrônico: http://www.amcg.com.br/cimsamu. 
 
 
*O Edital estará disponível a partir do dia 14/07/2020. 
 
 
 
Ponta Grossa, 09 de julho de 2020. 
 
 
 

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira 
Presidente - CIMSAMU 

 ______________________________________________________________________________

R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  23 / 2020

Exercício: 2020

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 09/07/2020       PROTOCOLO: 38447 / 2020 PROCESSO: 115

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA

Endereço: BONIFÁCIO VILELA, 1168

Bairro: JARDIM CARVALHO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 03.319.996/0001-90  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de publicação em jornal

diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de

cm² para atender à demanda de publicações de extratos de editais, avisos, adendos e demais atos

pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que se faça necessário tornar público tais

expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis, através da realização do

procedimento de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de

Licitações decorrente de Edital de Credenciamento 004/2020

JUSTIFICATIVA

com espeque no caput do artigo 25 da Lei 8666/1993

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110122023523953390390000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  109316  1.00Contratação de empresas especializadas na prestação de 

serviços de publicação em jornal diário de grande circulação 

local (Publicidade Legal), em preto e branco, visando à 

contratação de cm² para atender à demanda de publicações de 

extratos de editais, avisos, adendos e demais atos pertinentes a 

licitações e publicação de editais, sempre que se faça necessário 

tornar público tais expedientes, mediante processos licitatórios 

ou dispensáveis

 30.000,00  30.000,00 SV

Total:  30.000,00 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saude

Pág. 1/1www.elotech.com.br
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R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  24 / 2020

Exercício: 2020

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 09/07/2020       PROTOCOLO: 38470 / 2020 PROCESSO: 116

CONTRATANTE

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: MULTIMEDIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Endereço: MARQUES DE SOUZA, 93

Bairro: OFICINAS   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 20.676.778/0001-22  Insc. Estadual: 

Telefone: 

OBJETO

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de publicação em jornal diário de grande circulação local 

(Publicidade Legal), em preto e branco, visando à contratação de cm² para atender à demanda de publicações de extratos de editais, 

avisos, adendos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que se faça necessário tornar público tais 

expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis

JUSTIFICATIVA

com espeque no caput do artigo 25 da Lei 8666/1993

Programática Fonte Descrição

DESPESA

3000110122023523953390390000 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  109316  1.00Contratação de empresas especializadas na prestação de 

serviços de publicação em jornal

diário de grande circulação local (Publicidade Legal), em preto 

e branco, visando à contratação de

cm² para atender à demanda de publicações de extratos de 

editais, avisos, adendos e demais atos

pertinentes a licitações e publicação de editais, sempre que se 

faça necessário tornar público tais

expedientes, mediante processos licitatórios ou dispensáveis, 

através da realização do

procedimento de inexigibilidade de licitação, tomando-se por 

base o “caput” do artigo 25 da Lei de

Licitações decorrente de Edital de Credenciamento 004/2020

 30.000,00  30.000,00 SV

Total:  30.000,00 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

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

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLA-
BORAÇÃO Nº 28/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SO-
CIAL DE PONTA GROSSA E NÚCLEO DE PONTA GROSSA DA CRUZADA DOS 
MILITARES ESPÍRITAS.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PONTA GROSSA - CNPJ: 07.865.433/0001-59
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO DE PONTA GROSSA DA CRUZADA DOS 
MILITARES ESPÍRITAS - CNPJ: 75.603.134/0001-04
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração 
n°.28/2020 registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 003/2019, que tem por objeto 
a execução do Serviço de Acolhimento Institucional-INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊN-
CIA PARA IDOSOS-ILPI, conforme detalhado no Plano de Trabalho, devidamente homologado 
pela Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade ao SEI 32211/2020, que se faz 
na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Alteração quadro 9.2 Plano de Aplicação de Recursos Humanos- Plano de Aplicação 3050.
Considerar:

Cargo Quantidade Salário (R$) Encargos
Assistente Social 01 R$ 2.420,50 R$ 217,84
Motorista 01 R$ 1.668,60 R$ 150,17
Serviços Gerais 07 R$ 1.385,35 R$ 110,21
Cuidador de Idosos 10 R$ 1.385,35 R$ 110,21
Assistente Administrativo 01 R$ 2.195,13 R$ 196,52

______________________________________________________________________________
FASPG – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na Forma Eletrônica 010/2020
 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA torna público que na 
data de 24 de julho de 2020, realizará pregão eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa 
para: AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVÉS DO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. Valor máximo estimado: R$ 343.047,86 (trezentos e quarenta e 
três mil, quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Informações serão fornecidas junto a 
Supervisão de Compras e Licitações, sito à Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 
às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-0974. A íntegra do Edital, e anexos constam nos sites: 
www.ponta grossa.pr.gov.br/licitações e bll.org.br. e portal da transparência.  Pregoeira: Elia-
ne de Freitas.

Ponta Grossa, 10 de julho de 2020.
SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA

Presidente

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 002/2020
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, por intermédio de seu 
Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, amparado nas disposições dos artigos 12 e 20, II, 
ambos da Lei Municipal nº. 13.212/2018 e do art. 3º do Decreto Municipal nº. 16.131/2019 NOTI-
FICA Município de Ponta Grossa, Elvira Martincoski, Mauri Martincoski e s/m Marilda Martincoski, 
Sirlei Degraf Uchôa e s/m Raimundo Uchôa, Silas Degraf e s/m Leony Francisca Degraf, Circe 
Ema Degraf Mateus e s/m Doralino Medeiros Mateus, Ema Maria Degraf Gomes e s/m João Fran-
cisco Gomes, Vilmar Degraf, Artur Cesar Degraf e s/m Estela Mari Degraf, Mauro Degraf, Paulo 
Roberto Degraf e s/m Maristela Degraf, Nelcy Degraf, Cleci Degraf Slavieiro e s/m Assiz Deonello 
Slavieiro, Cleri Degraf Barbosa e s/m Luiz Claudio Barbosa, Alvaro Degraf e s/m Maria de Fátima 
Mendes Degraf, Arno Henrique Degraf e s/m Matilde Aparecida Degraf, Cezar Degraf Matheus e 
s/m Sandra Mara Santos Degraf Matheus, Delice Degraf Pytlowanciw e s/m Levi Pytlowanciw, Cli-
ceu Degraf Mateus, Ricardo Artur Gomes e s/m Maria Claudia Becher Gomes, Danilo José Gomes 
e s/m Lianamar Ruviaro Gomes, Bruno Henrique Gomes, Valquíria Simone Degraf Gomes Calil e 
s/m Sadi Martins Calil, na qualidade de titular(es) de domínio e confrontante(s) da área demarca-
da, na pessoa de seus respectivos representantes legais se assim se fizer necessário, quanto a 
existência de requerimento de instauração de procedimento de Regularização Fundiária Urbana, 
por interesse Social/Específico, formulado por:

ACIR ALBERTO ANTUNES LEMOS
SANDRA MARA

VANIRA PIRES SIQUEIRA MACHADO
ELIEZER PIRES

IRENE DO CRMO ESPIRIDIÃO DE MATO
ALEX RODRIGUES DA SILVA

CLEIDE RODRIGUES DA SILVA
DARCÍLIO BARBOSA DE MATOS 

EZEQUIEL FERREIRA DO NASCIMENTO
FRANCIS KARINE FERREIRA DA SILVA

JEFFERSON REZENSKE SANTOS
LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

ESTER DE ALMEIDA
SILVESTRE DE LIMA

ADRIANA SANTOS JORGE
IGOR JOSE CAMILLO

BERNADETE DE OLIVEIRA
PEDRO ROBERTO FERREIRA

 E demais pessoas ainda não encontradas, na condição de Legitimados, conforme pres-
crição contida no artigo 6º, II, da Lei Municipal nº. 13.212/2018, dos imóveis urbanos registrados 
sob o nº. 10.052 e R-1-M-35.035, ambos junto ao 1º Registro de Imóveis desta Comarca de Ponta 
Grossa, denominados, respectivamente de Área Verde III e Área Institucional PM2, quadra s/n, 
para que apresente impugnação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebi-
mento deste Edital, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 13.212/2018, sob pena da incidência 
do § 3º do mesmo artigo, além da advertência de que a ausência da impugnação no prazo con-
cedido implicará na perda de eventual direito que o Notificado titularize sobre o imóvel objeto da 
Regularização Fundiária Urbana por interesse Social. 
 A área a ser regularizada contém as seguintes medidas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
PPRROOLLAARR  
Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
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prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento deste Edital, nos termos do 
art. 12 da Lei Municipal nº. 13.212/2018, sob pena da incidência do § 3º do mesmo 
artigo, além da advertência de que a ausência da impugnação no prazo concedido 
implicará na perda de eventual direito que o Notificado titularize sobre o imóvel objeto 
da Regularização Fundiária Urbana por interesse Social.  

A área a ser regularizada contém as seguintes medidas: 

Quadro de áreas Área (m²) Percentual
Área total de documentação 43592,10  
Á.V. III - Conj. Res. Sta Paula II 3501,97 8,03%
Á.I. PM2 - Conj. Res. Sta Paula IV 40090,13 91,97%
Área de intervenção 43592,10 100,00%
Área remanescente 38900,28 89,24%
Área de lotes 4691,82 10,76%
Corredores de acesso 0 0,00%
Quantidade de lotes (un):
Quantidade de famílias (un):
População de ocupação (un):

22
22
88  

A totalidade da área de lotes a regularizar é de 43592,10m², tendo essa área uma 
concentração de 22 (vinte e dois) lotes urbanizados, sendo 22 (vinte e duas) famílias, 
com população de 88 (oitenta e oito) pessoas, situado na Conjunto Residencial Santa 
Paula II e IV, nesta cidade de Ponta Grossa, acessível, atualmente, pelas Ruas 
Caquizeiro e Jaboticabeira. 

Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa no endereço: www.prolarpmpg.com.br 

 

Ponta Grossa, 09 de junho de 2.020. 

 

 

 

JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO 
Diretor Financeiro - PROLAR 

 
 

 A totalidade da área de lotes a regularizar é de 43592,10m², tendo essa área uma concen-
tração de 22 (vinte e dois) lotes urbanizados, sendo 22 (vinte e duas) famílias, com população de 
88 (oitenta e oito) pessoas, situado na Conjunto Residencial Santa Paula II e IV, nesta cidade de 
Ponta Grossa, acessível, atualmente, pelas Ruas Caquizeiro e Jaboticabeira.
 Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta Gros-
sa no endereço: www.prolarpmpg.com.br

Ponta Grossa, 09 de junho de 2.020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR
______________________________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 003/2020
 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, por intermédio de seu 
Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, amparado nas disposições dos artigos 12 e 20, II, 
ambos da Lei Municipal nº. 13.212/2018 e do art. 3º do Decreto Municipal nº. 16.131/2019 NO-
TIFICA Município de Ponta Grossa, João Ribas Castanha, Sergio Paz Alves da Silva, Ana Rosa 
Kedrovski e Arlete Batista de Oliveira e outros, na qualidade de titular(es) de domínio e confrontan-
te(s) da área demarcada, na pessoa de seus respectivos representantes legais se assim se fizer 
necessário, quanto a existência de requerimento de instauração de procedimento de Regulariza-
ção Fundiária Urbana, por interesse Social/Específico, formulado por:

OLGA LOPATIUK
 na condição de Legitimada, conforme prescrição contida no artigo 6º, II, da Lei Municipal nº. 
13.212/2018, do(s) imóvel(is) urbano(s) com Inscrição Imobiliária sob o nº. 08.6.37.69.0676.001, 
nesta Comarca de Ponta Grossa, denominados, respectivamente de Lote D, oriundo do desdobro 
do Lote A/R-R, da quadra nº. 4, situado na Vila 26 de Outubro, bairro de Uvaranas, para que 
apresente impugnação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento deste 
Edital, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 13.212/2018, sob pena da incidência do § 3º do 
mesmo artigo, além da advertência de que a ausência da impugnação no prazo concedido implica-
rá na perda de eventual direito que o Notificado titularize sobre o imóvel objeto da Regularização 
Fundiária Urbana por interesse Social. 

A área a ser regularizada contém as seguintes medidas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
PPRROOLLAARR  
Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº. 003/2020 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, por intermédio 
de seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, amparado nas disposições dos 
artigos 12 e 20, II, ambos da Lei Municipal nº. 13.212/2018 e do art. 3º do Decreto 
Municipal nº. 16.131/2019 NOTIFICA Município de Ponta Grossa, João Ribas 
Castanha, Sergio Paz Alves da Silva, Ana Rosa Kedrovski e Arlete Batista de Oliveira e 
outros, na qualidade de titular(es) de domínio e confrontante(s) da área demarcada, na 
pessoa de seus respectivos representantes legais se assim se fizer necessário, quanto a 
existência de requerimento de instauração de procedimento de Regularização Fundiária 
Urbana, por interesse Social/Específico, formulado por: 

OLGA LOPATIUK 
 
na condição de Legitimada, conforme prescrição contida no artigo 6º, II, da Lei 
Municipal nº. 13.212/2018, do(s) imóvel(is) urbano(s) com Inscrição Imobiliária sob o 
nº. 08.6.37.69.0676.001, nesta Comarca de Ponta Grossa, denominados, 
respectivamente de Lote D, oriundo do desdobro do Lote A/R-R, da quadra nº. 4, 
situado na Vila 26 de Outubro, bairro de Uvaranas, para que apresente impugnação, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento deste Edital, nos 
termos do art. 12 da Lei Municipal nº. 13.212/2018, sob pena da incidência do § 3º do 
mesmo artigo, além da advertência de que a ausência da impugnação no prazo 
concedido implicará na perda de eventual direito que o Notificado titularize sobre o 
imóvel objeto da Regularização Fundiária Urbana por interesse Social.  

A área a ser regularizada contém as seguintes medidas: 

Quadro de áreas Área (m²) Percentual
Área total de documentação 1349,70  
Área de intervenção 1349,70 100,00%
Área remanescente 0,00 0,00%
Área de lotes 1349,70 100,00%
Corredores de acesso 0 0,00%
Quantidade de lotes (un):
Quantidade de famílias (un):
População de ocupação (un):

1
1
2  

A totalidade da área de lotes a regularizar é de 1349,70m², tendo essa área uma 
concentração de 01 (um) lote urbanizado, sendo 01 (uma) família, com população de 02 
(duas) pessoas, situado na Vila 26 de Outubro, nesta cidade de Ponta Grossa, acessível, 
atualmente, pelas Ruas Enfermeiro Paulino, Alberto Hansen e Olavo Bilac. 

Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa no endereço: www.prolarpmpg.com.br 
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 A totalidade da área de lotes a regularizar é de 1349,70m², tendo essa área uma concen-
tração de 01 (um) lote urbanizado, sendo 01 (uma) família, com população de 02 (duas) pessoas, 
situado na Vila 26 de Outubro, nesta cidade de Ponta Grossa, acessível, atualmente, pelas Ruas 
Enfermeiro Paulino, Alberto Hansen e Olavo Bilac.
 Este Edital ficará disponível no sítio eletrônico da Companhia de Habitação de Ponta Gros-
sa no endereço: www.prolarpmpg.com.br

Ponta Grossa, 17 de junho de 2.020.
JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO

Diretor Financeiro - PROLAR

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

 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 12/2020

PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: TIAGO DANIEL VEDAN – ME  (CNPJ Nº 28.248.986/0001-32)
Objeto: Fornecimento de papel sulfite e papel reciclado para atender a demanda institucional
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato do contato no Diário Oficial do Mu-
nicípio
Valor Total: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
Dotação Orçamentária:
01.001.01.031.0001.2.001  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.16.00                   MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ponta Grossa, em 09 de julho de 2020
VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


