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P O R TA R I A S
P O R T A R I A

N º   4. 2 1 3  de 13/07/2009
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA

GROSSA,  Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado n.º  1340084 de 14/05/2009

R E S O L V E
DESIGNAR, a partir de 1º de maio de 2009,

a servidora MARIA EUGENIA MANN PACHECO,
lotada na Autarquia Municipal de Trânsito e
Transporte para exercer a função gratificada de
Chefe da Divisão de Supervisão do Terminal
Rodoviário Intermunicipal, atribuindo-lhe a
gratificação de função correspondente ao
símbolo FG - 07.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em
13 de julho de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELANGELA DE ARRUDA MOURA
STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e
Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
Licitação Modalidade Tomada de

Preços n.º 014/2009
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, §
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o
resultado da licitação em epígrafe, declarando
como vencedora a empresa PPN Construções
Ltda, estabelecida na Rua Santa Catarina, 1037
- Centro - Cascavel - PR - CEP 85801-040 - F.
45-3224-6494. Valor da proposta R$ 837.650,89
(oitocentos e trinta e sete mil seiscentos e
cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

Em, 22 de julho de 2009.
José Ribamar Krüger

Presidente da Comissão

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA

GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de
seu Departamento de Compras, torna público a
realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 251/2009
Data: 10/08/2009 - Horário: 14:00 horas
Objeto: Contratação de empresa

especializada em fornecimento e instalação de
painel vertical em lona e black out em lona para
janelas para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde(SMS)

Valor máximo: R$  1.700,00 (mil e
setecentos reais)

Dotação Orçamentária: 08021012210262/
449052

Maiores informações, bem como a íntegra
do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao
Departamento de Compras - Divisão de
Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no
horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às
17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365
ou 3224-1176 ou ainda pelo Site:
www.pg.pr.gov.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e

Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 22 de julho de 2009.

RESULTADO DO PREGÃO
nº 230/2009

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar
condicionado para SME

VENCEDOR: AQUECEBEM COMÉRCIO
DE AQUECEDORES LTDA

VALOR: R$ 73.500,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras

da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO
 nº 230/2009

OBJETO: Contratação de empresa para
serviços de fotocópias, confecção de banners,
crachás, encadernações, impressões de fotos,
livretos e folders para SME

VENCEDOR: JAIR MANARIM & CIA LTDA
VALOR: R$ 160.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Informações no Departamento de Compras

da P.M.P.G.

PROCESSO Nº1890097/2009 -
EDITAL QQCM N.º 01 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA ACYLINO PINTO DE CARVALHO
Trecho: Ruas Francisco Ferreira x José

Pedro Silveira Godoy Gomes
Pelo presente Edital, o Município de Ponta

Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 —
Código Tributário Municipal e alterações legais,
torna público o presente Edital de Contribuição
de Melhoria, relativo à obra pública de
pavimentação, em observância aos requisitos a
seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços

– CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º
794 é a entidade responsável pela elaboração do
projeto, bem como pela administração e execução
da obra, detendo competência exclusiva para
prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre
a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de

levantamento topográfico e projetos cujas
principais etapas de execução estão assim
discriminadas:

1. Terraplenagem - Limpeza, regularização,
escavação carga e transporte de material de 1ª.
categoria, DMT=4 km., aterro e compactação
com argila de empréstimo DMT=10 km.;

2. Pavimentação - Regularização e
compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito

britado, base em bica corrida (4 A), imprimação
com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo
CBUQ;

3. Drenagem - Corpo de bueiro diâmetro
mínimo de 40 cm onde necessário e máximo
conforme previsto em projeto específico,
escavação de valas, re-aterro e apiloamento da
vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas
de ligação, caixas de queda, alas de saída e
bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto
técnico específico.

4. Obras Complementares - Fincadas de
concreto em finais de vias se necessário e
conforme descrito em projeto específico.

5. Material - Todos os materiais necessários
para a execução dos serviços serão fornecidos
pela CPS ou por empresa CONTRATADA,
quando se tratar de obra terceirizada.

6. Os serviços acima descriminados
contemplam: todo e qualquer transporte,
materiais e execução (mão-de-obra), além de
limpeza completa da via realizada, quando do seu
término, tudo conforme previsto em memoriais e
projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total

da execução da Rua Acylino Pinto de Carvalho
(trecho entre as ruas Francisco Ferreira e José
Pedro Silveira Godoy Gomes) será de
R$36.963,39 (TRINTA E SEIS MIL
NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E
TRINTA E NOVE CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO

O valor a ser ressarcido pelos contribuintes
ao poder tributante, na modalidade tributária
denominada Contribuição de Melhoria, terá como
limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que
o valor referente ao limite individual será
posteriormente apurado e objeto de notificação
mediante publicação do edital de notificação de
lançamento da contribuição de melhoria,
próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte

logradouro:
RUA: Acylino Pinto de Carvalho
TRECHO: Francisco Ferreira x José

Pedro Silveira Godoy Gomes
BAIRRO: Parque Nossa Senhora das

Graças
A relação nominal dos imóveis beneficiados

pela obra, com identificação individual dos dados
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO
DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA

O fator de absorção do benefício da
valorização imobiliária na zona beneficiada é de
100% (cem por cento) da valorização agregada
posteriormente a obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona

beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a
contar da publicação deste Edital, para a
impugnação de quaisquer dos elementos dele
constantes, cabendo ao impugnante o ônus da
prova, cujo procedimento de julgamento seguirá
as regras da Lei nº6.857/2001 — Código
Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin - Secretário Municipal de

Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados

pela obra, com identificação individual dos dados
cadastrais, conforme informação da Companhia
Pontagrossense de Serviços – CPS.

D I V E R S O S
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PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 02 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ACYLINO PINTO DE CARVALHO
Trecho: Ruas Roberto Rizental x João Baptista França e Silva
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794

é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e

execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo
conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Acylino Pinto de Carvalho (trecho

entre as ruas Roberto Rizental e João Baptista França e Silva) será de R$36.332,02 (TRINTA E SEIS
MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor
referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação
do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Acylino Pinto de Carvalho
TRECHO: Roberto Rizental x João Baptista França e Silva
BAIRRO: Parque Nossa Senhora das Graças
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/
2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 03 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ACYLINO PINTO DE CARVALHO
Trecho: Ruas Roberto Rizental x João Kubinski
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794

é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve o
projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução

(mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme
previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Acylino Pinto de Carvalho (trecho

entre as ruas Roberto Rizental e João Kubinski) será de R$35.592,27 (TRINTA E CINCO MIL
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente
ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital
de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Acylino Pinto de Carvalho
TRECHO: Roberto Rizental x João Kubinski
BAIRRO: Parque Nossa Senhora das Graças
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao
impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001
— Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 04 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA
Trecho: Ruas Couto Magalhães x Olegário Maciel
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794

é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução

(mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme
previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Alberto de Oliveira (trecho entre

as ruas Couto Magalhães e Olegário Maciel) será de R$19.420,91 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS
E VINTE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor
referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação
do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Alberto de Oliveira
TRECHO: Couto Magalhães x Olegário Maciel
BAIRRO: Nova Rússia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/
2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 05 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ARAPONGAS
Trecho: Ruas Alberto de Oliveira x Final de rua
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794

é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução

(mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme
previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Arapongas (trecho entre as ruas

Alberto de Oliveira e final de rua) será de R$15.894,53 (QUINZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor
referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação
do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Arapongas
TRECHO: Alberto de Oliveira x Final de rua
BAIRRO: Nova Rússia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/
2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 06 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ARAÚJO DE PORTO ALEGRE
Trecho: Ruas Maurício de Nassau x Augusto Severo
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794

é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da
obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução

(mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme
previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Araújo de Porto Alegre (trecho

entre as ruas Maurício de Nassau e Augusto Severo) será de R$31.164,35 (TRINTA E UM MIL CENTO
E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor
referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação
do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Araújo de Porto Alegre
TRECHO: Maurício de Nassau x Augusto Severo
BAIRRO: Nova Rússia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo
ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/
2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PROCESSO Nº1890097/2009
EDITAL QQCM N.º 07 /2009

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Ruas Alberto de Oliveira x Final de Rua
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção à Lei nº6.857/2001 — Código

Tributário Municipal e alterações legais, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria,
relativo à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, n.º 794 é

a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra,
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas

de execução estão assim discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km.,

aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km.;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base  em quartzito britado, base em bica corrida

(4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em

projeto específico, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de
bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída e bocas de leão, tudo conforme descreve
o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por

empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução

(mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme
previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Centenário do Sul (trecho entre

as ruas Alberto de Oliveira e Final de Rua) será de R$19.524,97 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E
VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária

denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente
ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital
de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: Centenário do Sul
TRECHO: Alberto de Oliveira x Final de Rua
BAIRRO: Parque Nossa Senhora das Graças
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem

por cento) da valorização agregada posteriormente a obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da

publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao
impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001
— Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 15 de Julho de 2009.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados

cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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