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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECRETOS
D E C R E T O  N°  3. 9 6 4,  de 06/04/2010

Outorga Permissão de Uso de  módulo do Centro de Comércio Popular, conforme
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20, § 3º da
Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 9.973 de 27/07/2009,
e tendo em vista o contido no protocolado n° 3030097/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de um módulo, localizado no Centro

de  Comércio Popular do Parque Ambiental Governador Manoel Ribas – Praça do Ar,
em favor de AMAGALI CRISTINA PLEM & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.254.437/
0001-63, neste ato representada por Amagali Cristina Plem, portadora da C.I./RG
nº 7.301.889-7/PR.

Art. 2º. A presente permissão é outorgada em caráter precário e intransferível.
Art. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 2.404, de 03 de novembro de 2008.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 06 de abril de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N°  3. 9 6 5,  de 06/04/2010
Outorga Permissão de Uso de  módulo do Centro de Comércio Popular, conforme

especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20, § 3º da
Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 9.973 de 27/07/2009,
e tendo em vista o contido no protocolado n° 3030083/2009,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de um módulo, localizado no Centro

de  Comércio Popular do Parque Ambiental Governador Manoel Ribas – Praça do Ar,
em favor de ARI MARIANO COSTA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.814.181/
0001-40, neste ato representada por Ari Mariano Costa, portador da C.I./RG nº
910.482-8/PR.

Art. 2º. A presente permissão é outorgada em caráter precário e intransferível.
Art. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 2.284, de 04 de agosto de 2008.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 06 de abril de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N°  3. 9 6 6,  de 06/04/2010
Outorga Permissão de Uso de  módulo do Centro de Comércio Popular, conforme

especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20, § 3º da
Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 9.973 de 27/07/2009,
e tendo em vista o contido no protocolado n° 3030064/2009,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica outorgada Permissão de Uso de um módulo, localizado no Centro

de  Comércio Popular do Parque Ambiental Governador Manoel Ribas – Praça do Ar,
em favor de RIBEIRO BONETTE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 01.104.293/0001-
10, neste ato representada por José Osvaldir Ribeiro Bonette, portador da C.I./RG
nº 5.680.653-9/PR.

Art. 2º. A presente permissão é outorgada em caráter precário e intransferível.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o

Decreto n° 468, de 16 de outubro de 2002.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 06 de abril de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L IC ITAÇÕES
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 Eletrônica nº 127/2010
Data: 26/04/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(aquisição de peças de reposição e

equipamentos) para atender as necessidades da Gerência de Saúde Bucal da
Secretaria Municipal de Saúde(SMS)

Valor máximo: R$ 76.310,00 (setenta e seis mil trezentos e dez reais)
Dotação Orçamentária: 0802  10  301  55  2  61  339030240000
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, 07 de abril de 2010.

CONTRATOS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 096/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   M.M.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços para realização de Cronometragem Eletrônica, para

realização de Corridas Rústicas da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação .
VALOR: R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais)
PRAZO: até 31/12/2010
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão  066/2010

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 098/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   ABP COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços especializados em montagem e desmontagem

de cobertura para a VI Feira do Peixe, nos dias 30 e 31 de março e 1º e 2º de abril
de 2010.

VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
PRAZO: de 29/03/2010 a 03/04/2010
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 065/2010

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA
2010-2012 Nº 125/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL - EMATER
OBJETO: promoção do desenvolvimento tecnológico, sócio-econômico e cultural

da família rural e o seu meio no Município de PONTA GROSSA.
VALOR: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
PRAZO: até 31/12/2012
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

CONTRATO  DE FORNECIMENTO Nº 127/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de Gêneros de Alimentação (Básicos) para suprir as

necessidades do CAPS AD da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 11.570,00 (onze mil, quinhentos e setenta reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 070/2010

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 128/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS
OBJETO: Prestação de serviço especializados em desinsetização, desratização,

desinfecção de caixa d’água e controle de pragas urbanas em Escolas Municipais,
Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e outras
unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão 043/2010

TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR

DO VÍRUS HIV
OBJETO: Disciplinar o repasse mensal, de recursos financeiros para fortalecer

vínculos familiares fragilizados pela problemática do Hiv/Aids, associado ao quadro
de vulnerabilidade pessoal e social, desmistificação do preconceito e discriminação,
necessidade de socialização com a comunidade local e inserção de adolescentes da
mesma, trabalhos de prevenção às DST/HIV/Aids no universo adolescente. Construção
de espaço físico adequado para a realização das oficinas pretendidas.

VALOR: R$ 122.479,36 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e
nove reais e trinta e seis centavos)

PRAZO: até 22/01/2011
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 008/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED)
OBJETO: Fica retificada a cláusula sexta do instrumento originário, que passará

a ter a seguinte redação: “O presente contrato terá início em 01/01/2009 e término
em 01/04/2009, convalidando a data de 01/01/2009”.

FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 220/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
OBJETO: R E S C I N D I R, para todos os efeitos de direito, com amparo no

art. 79, II, da Lei n. 8.666/93, o contrato n° 220/2009.
FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

DIVERSOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-13/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA JOSÉ CLEMENTE PEREIRA
Trecho: Rua Alberto de Oliveira x Rua Francisco Otaviano
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 José Clemente

Pereira (trecho entre as ruas Alberto de Oliveira e Francisco Otaviano) será de
R$35.155,29 (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E
VINTE 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



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 201002

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: RUA JOSÉ CLEMENTE PEREIRA
TRECHO: RUA ALBERTO DE OLIVEIRA X RUA FRANCISCO OTAVIANO
BAIRRO: VILA MADUREIRA
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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-14/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA MAURÍCIO DE NASSAU
Trecho: Rua Rep. De São Salvador x Rua Thomaz Gonzaga
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Maurício de

Nassau (trecho entre as ruas Rep. De São Salvador e Thomaz Gonzaga) será de
R$22.240,21 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE 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: RUA MAURÍCIO DE NASSAU
TRECHO:  RUA REP. DE SÃO SALVADOR X RUA THOMAZ GONZAGA
BAIRRO: VILA MADUREIRA
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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-15/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA OTÁVIO PALHANO
Trecho: Rua Nelson Pereira Jorge x Rua Eduardo Pikunas
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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 Otávio Palhano

(trecho entre as ruas Nelson Pereira Jorge e Eduardo Pikunas) será de R$ 46.882,96
(QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E
SEIS 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: RUA OTÁVIO PALHANO
TRECHO: RUA NELSON PEREIRA JORGE X EDUARDO PIKUNAS
BAIRRO: JD. MONTE CARLO
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 à 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, 26 de março de 2010.

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-16/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA RIO GRANDE DO NORTE
Trecho: Rua Marcílio Dias x Final de Rua
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Rio Grande

do Norte (trecho entre a rua Marcílio Dias e Final de Rua) será de R$28.909,81
(VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA 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: RUA RIO GRANDE DO NORTE
TRECHO: RUA MARCÍLIO DIAS X FINAL DE RUA
BAIRRO: VILA MADUREIRA
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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-17/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA SEBASTIÃO TRAMONTIN
Trecho: Rua Hamilton Pereira Vaz x Rua Ronaldo Mayer
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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
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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 Sebastião

Tramontin (trecho entre as ruas Hamilton Pereira Vaz e Ronaldo Mayer) será de R$
25.696,38 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA
E OITO 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: RUA SEBASTIÃO TRAMONTIN
TRECHO: RUA HAMILTON PEREIRA VAZ X RUA RONALDO MAYER
BAIRRO: JD. MONTE CARLO
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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-18/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA THOMAZ GONZAGA
Trecho: Rua Augusto Severo x Rua Bento Ribeiro
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Thomaz

Gonzaga (trecho entre as ruas Augusto Severo e Bento Ribeiro) será de R$38.797,17
(TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE
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: RUA THOMAZ GONZAGA
TRECHO: RUA AUGUSTO SEVERO x RUA BENTO RIBEIRO
BAIRRO: VILA MADUREIRA
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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº0820407/2010
EDITAL QQCM Nº60-19/2010

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA VISCONDE DE JAGUARY
Trecho: Rua Franklin Távora x Rua Gal. Barros Falcão
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 Quantitativos
e Qualitativos 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, nº 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:
A. 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;
B. 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;

C. 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.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em

projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos

pela CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. 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 Visconde de

Jaguary (trecho entre as ruas Franklin Távora e Gal. Barros Falcão) será de R$
70.276,26 (SETENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS
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: RUA VISCONDE DE JAGUARY
TRECHO: RUA FRANKLIN TÁVORA X RUA GAL. BARROS FALCÃO
BAIRRO: JD. 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 à 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, 26 de março de 2010.
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.

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2010

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
limpeza e conservação para o Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa.

VENCEDOR: DANIELLE CRISTINA DA SILVA (SOS Serviços).
VALOR: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais)
PREGOEIRA: Scheila Trierveiler
Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito

e Transporte.

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº 07/2010

A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna
público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

Carta Convite nº 005/2010
Tipo: Menor Preço Global
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Data da abertura: 19/04/2010 – segunda-feira
Horário: 14:00 horas na sede da AFEPON.

Objeto: Prestação de serviços de Auditoria Contábil nos termos da Lei nº 6.404/76, a ser feita sobre toda a escrituração
contábil e financeira que dará suporte para o balanço de encerramento do ano de 2010, referente aos meses de janeiro a
dezembro de 2010, bem como a respectiva prestação de contas alusivas ao período acima, devendo abranger auditagem sobre:
origem dos recursos, aplicação de verbas, levantamento de gastos, saldos de todas as contas bancárias, verificação de documentos
e respectivas contabilizações, verificação e conferência das contas correntes bancárias e afins, verificação contábil de todos os
processos licitatórios havidos no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2010, conferindo-os contabilmente se de
acordo com as disposições técnicas da Lei 6.404/76 e Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos administrativos, devendo
apresentar relatório mensalmente sobre o resultado dos serviços realizados a cada mês, além de assessoria contábil nas questões
diárias que se fizerem necessárias, nas Assembléias Gerais da empresa, acompanhamento no fechamento do balanço e parecer
sobre o balanço financeiro do exercício 2010.

Valor Total Máximo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

INFORMAÇÕES: o Edital e seus anexos podem ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação na sede da AFEPON,
localizada na Rua Reinaldo Ribas Silveira, nº 20, Ronda, Ponta Grossa, Paraná, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas, nos dias úteis ou ainda pelo fone-fax (42) 3222-1811.

Ponta Grossa, em 06 de abril de 2010.

CALIXTO ABRÃO MIGUEL AJUZ
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Carta Convite n° 03/2010.
Tipo: menor preço.
Data da abertura: 14/04/2010.
Horário: 14h00min.
 01. OBJETO: Constituem objeto desta Licitação:

Obs.: Especificado pelo Deptº de Engenharia da CPS, a especificação esta no Anexo III do referido edital.
Valor máximo: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida

Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das 13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600.

www.cpspg.com.br
   Ponta Grossa, 07 de Abril de 2010.

MANOEL OSÓRIO TAQUES
Diretor Presidente
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