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DECRETOS
D E C R E T O  N º  4. 2 0 3,  de 30/07/2010

Altera o Decreto n° 3.750/2009, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 383, de 10/08/2005 e,
de acordo com o protocolado nº 2040280/2010,

D E C R E T A
Art. 1º.O Art. 1°. do Decreto n° 3.750/2009, que dispõe sobre a composição

do Conselho Municipal de Controle do Programa Bolsa Família, fica acrescido da
seguinte representação:

“Art. 1°    ...
       ...
II.   Representantes da Sociedade Civil:
     ...

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 30 de julho 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  Nº  4. 2 1 1, de 03/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, de acordo com o protocolado n°s. 1510153/2010 e 1730402/
2010,

R E S O L V E
EXONERAR, a partir de 1º de junho de 2010, LUIZ ADÃO GOMES PEREIRA,

do cargo em comissão de Diretor do Centro de Eventos, da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de agosto 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  Nº  4. 2 1 2, de 03/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, de acordo com o protocolado n°. 1730402/2010,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 16 de junho de 2010, AIRTON DE FREITAS MOREIRA,
para exercer o cargo em comissão de Diretor do Centro de Eventos, da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de agosto 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  Nº  4. 2 1 4, de 03/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2040183/2010,
R E S O L V E

EXONERAR, a partir de 14 de julho de 2010, CÉZAR AUGUSTO AMARAL, do
cargo em comissão de Assessor Administrativo VIII, da Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de agosto 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  Nº  4. 2 1 5, de 03/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2040181/2010,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 15 de julho de 2010, CÉZAR AUGUSTO AMARAL, para
exercer o cargo em comissão de Gerente de Almoxarifado, da Secretaria Municipal
de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de agosto 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  Nº  4. 2 1 6, de 03/08/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado nº 2040187/2010,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir de 20 de julho de 2010, DIONIS GORTE DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo VIII, da Secretaria Municipal
de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 03 de agosto 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°  4. 2 2 0, de 04/08/2010
Cria a Central de Abastecimento  Farmacêutico, no âmbito da Prefeitura

Municipal de Ponta Grossa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos VIII e IX do artigo 71,
da Lei Orgânica do Município, considerando, ainda, o contido no protocolado n°.
2010264/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica criada a Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, na estrutura

administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, situada a Rua Braulina Carneiro
Quadros, confluência com a Rua Ernesto Reusing, Bairro da Ronda, nesta cidade,
CNPJ: 09.277.224/0001-10.

Parágrafo único.  A presente unidade tem a finalidade de atuar no recebimento,
armazenamento e distribuição de medicamentos para os estabelecimentos de saúde
vinculados à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

Art. 2º. O Secretário Municipal de Saúde será o representante legal da Central
de Abastecimento Farmacêutico - CAF, e disporá sobre os demais procedimentos
para o funcionamento da unidade a que se refere este Decreto.

Art. 3º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 04 de agosto 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°   4. 2 2 3, de 04/08/2010
Efetua a transferência de valores no   total  de R$ 8.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art.
43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
art. 7º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009 e art. 167, inciso VI
da Constituição Federal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterado o  Orçamento  Geral   do  Município, aprovado  pela  Lei

Municipal  nº 10.092  de 19 de dezembro de 2009, artigo  7º, mediante  a  transferência
de   valores   no  total  de  R$  8.000,00 (Oito mil reais), nas  dotações orçamentárias
abaixo discriminadas:

I. Ficam acrescidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2306 – Departamento Financeiro
0412200204.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Financeiro
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec.01001 – Cr 1463 R$  8.000,00

II.  Ficam reduzidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2306 – Departamento Financeiro
0412200204.017 – Manutenção das Atividades do Depto. Financeiro
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001 – Cr 1466 R$8.000,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

04 de agosto de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
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 362/2010
Data: 17/08/2010
Horário: 08:30 horas
Objeto: Aquisição de Equipamento de Informática, para suprir as necessidades

da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Secretaria Municipal de Finanças - SMF.
Valor máximo: R$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais).
Dotação Orçamentária: 08021012202352058/449052 -

05030412300202030/449052 – 05020412900312027/449052 –

05010412200102026/449052 -  05020412900312029/449052 –
05050412202232033/449052

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
3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2010.

RESULTADO DO PREGÃO nº 223/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

cursos de pintor colorista automotivo para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio
e Qualificação Profissional.

VENCEDOR: SILVA PINTO & SILVA LTDA - ME
VALOR: R$ 14.987,20
Pregoeira: Suzana Molina
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

D I V E R S O S
Ponta Grossa, 04 de agosto de 2010.

NOTIFICAÇÃO
À
VALENTINI & SCHMIDLIN LTDA
RUA MARCILIO DIAS, 267
NESTA
Prezado Contribuinte:
A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de

Finanças – Coordenadoria do ISSQN, vem por meio desta notificar Vossa Senhoria
a comparecer à Prefeitura, na Coordenadoria do ISS, no prazo de 10 (dez dias), a
fim de regularizar os débitos tributários relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN , os quais já se encontram inscritos em Dívida Ativa.

Outrossim, o não comparecimento no referido prazo implicará em emissão da
Certidão Executiva, que será encaminhado à Procuradoria  Geral do Município para
Execução Judicial, o que acrescerá aos débitos custas processuais e honorários
advocatícios, conforme estabelece a Lei Municipal de nº  6.857/2001, em seu artigo
107, V ( Código Tributário Municipal).

Atenciosamente,
SILVIA REGINA LAZARINI

COORDENADORA DO ISS E ICMS

EDITAIS E ATOS RH
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
CONCURSO PÚBLICO  Nº 004/2009

Departamento de Recursos Humanos, 30 de julho de 2010.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CURITIBA

Trecho: Ricardo Wagner x Pernambuco
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 28.664,30 (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E

SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/
2007, edital nº 01/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CURITIBA
TRECHO: Ricardo Wagner x Pernambuco
BAIRRO: Olarias
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 44,45.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA HERCULANO DE FREITAS

Trecho: Paulo Frontin x Marquês de Marica
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 25.346,43 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E

QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), conforme processo
Nº 2480110/2007, edital nº 02/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: HERCULANO DE FREITAS
TRECHO: Paulo Frontin x Marques de Marica
BAIRRO: Orfâs
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 47,39.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CAMBARÁ (Trecho I)

Trecho: Rua Londrina x São Josaft
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 23.949,28 (VINTE E TRES MIL, NOVECENTOS E

QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme processo Nº
2480110/2007, edital nº 03/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA:  CAMBARÁ
TRECHO: Rua Londrina x São Josaft
BAIRRO: Nova Rússia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações: -Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 49,51.

-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CAMBARÁ (Trecho II)

Trecho: São Josaft x Pirai do Sul
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 28.481,58 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E

OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme processo Nº
2480110/2007, edital nº 04/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA:  CAMBARÁ
TRECHO:  Rua São Josaft x Pirai do Sul
BAIRRO: Nova Russia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 49,92.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CENTENÁRIO DO SUL

Trecho: Mauricio de Nassau x Augusto Severo
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 34.663,32 (TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E

SESSENTA E TRES REAIS E  TRINTA E DOIS CETAVOS), conforme processo Nº
2480110/2007, edital nº 05/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA:  CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO:  Rua Mauricio de Nassau x Augusto Severo
BAIRRO:  Palmeirinha
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
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municipal.
4. 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.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento

desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 51,58.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua GOIABEIRA

Trecho:  Entre as Ruas Cajarana x Jaboticabeira
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 24.625,02(VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E

VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/2007,
edital nº 06/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA:  GOIABEIRA
TRECHO:  Entre as Ruas Cajarana x Jaboticabeira
BAIRRO:  Santa Paula
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento

desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
 -Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 49,15.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 07 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CASEMIRO POPENINGS (TRECHO I)

Trecho:  Entre as Ruas Rio Grande do Sul x Francisco Ribas
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 32.054,89( TRINTA E DOIS MIL CINQUENTA E

QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/
2007, edital nº 07/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CASEMIRO POPENINGIS ( TRECHO I )
TRECHO:  Rio Grande do Sul x Francisco Ribas
BAIRRO:  Orfâs
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 54,52.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CASEMIRO POPENINGS (TRECHO II)

Trecho:  Entre as Ruas Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 44.154,37( QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E

CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme processo
Nº 2480110/2007, edital nº 08/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: CASEMIRO POPENINGIS ( TRECHO II )
TRECHO:  Francisco Ribas x Daily Luiz Wambier
BAIRRO:  Orfâs
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 90,11.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 09 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua SALVADOR BUENO PARA CRISTO

Trecho:  Entre as Ruas Pedro Mezzono x Arlindo Theodoro Costa
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 85.097,27( OITENTA E CINCO MIL NOVENTA E SETE

REAIS E VINTE E SETE CETAVOS), conforme processo Nº 2480110/2007, edital nº
09/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: Salvador Bueno para Cristo
TRECHO:  Pedro Mezzomo x Arlindo Theodoro Costa
BAIRRO:  Jd Los Angeles
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade
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do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 35,10.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 10 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua MESTRE BENTO BALDUÍNO

Trecho:  Entre as Ruas Chefe Inácio de Lara x Fiscal Antonio Mariano
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 32.303,42( TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRES

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/2007,
edital nº 10/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: Mestre Bento Balduíno
TRECHO:  Chefe Inácio de Lara x Fiscal Antonio Mariano
BAIRRO:  Oficinas
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 41,41.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 11 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua BARÃO DE CAPANEMA

Trecho:  Entre as Ruas Itambacará x Final de Rua
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 16.356,35( DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA

E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/
2007, edital nº 11/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA, publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: Barão de Capanema
TRECHO:  Itambaracá x Final de Rua
BAIRRO:  Oficinas
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 46,73.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 12 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua MARQUES DE MARICÁ

Trecho:  Entre as Ruas Henrique Clock x Alfredo Batista Rosas
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 20.909,37( VINTE MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS

E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/2007, edital nº 12/
2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: Marques de Maricá
TRECHO:  Henrique Clock x Alfredo Batista Rosas
BAIRRO:  Orfâs
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 45,12.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2480110/2007
EDITAL NLCM N.º 13 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Rua CATHARINA EWY

Trecho:  Entre as Ruas Basílio da Gama x Brasil para Cristo
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 21.633,07( VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA

E TRES REAIS E SETE CENTAVOS), conforme processo Nº 2480110/2007, edital nº
13/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 28/09/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: Catharina Ewy
TRECHO:  Basílio da Gama x Brasil para Cristo
BAIRRO:  Sta. Luzia
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05/08/2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 28/09/2007 R$ 50,25.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1571 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 2670220/2007
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA JOÃO GUALBERTO

Trecho: Rua Bernardo Guimarães x Rua Adolpho Lamenha da Siqueira Filho
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 177.015,22 (Cento e setenta e sete mil quinze reais

e vinte e dois centavos), conforme processo Nº 2670220/2007, edital nº 01/2007,
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 19/10/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: JOÃO GUALBERTO
TRECHO: Rua Bernardo Guimarães x Rua Adolpho Lamenha da Siqueira Filho
BAIRRO: Vila Jardim Santa Luiza
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento

desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 04/08/2007 R$44,60
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1550 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº 1650073/07
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA PÉRICLES GUIMARÃES MARTINS

Trecho: Av. Dr. João Haddad x José Antonio Daros
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/

2001 e alterações legais, notifica os contribuintes beneficiados pela presente obra
pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de
notificações pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo
que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte das suas
responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 129.982,97 (Cento e vinte e nove mil e novecentos

e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme processo Nº 1650073/
07, edital nº 01/2007, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA, publicado em 12/07/2007.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo

após a efetivação da transmissão, sendo cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros
nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: PÉRICLES GUIMARÃES MARTINS
TRECHO: Av. Dr. João Haddad x José Antonio Daros
BAIRRO: Jardim Maracanã
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores

lançados da Contribuição de Melhoria (VCM), com identificação individual dos dados
cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA

O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido,
pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor econômico agregado ao imóvel (VI),
sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante
aplicação de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária
municipal.

4. 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.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias,

contados da data desta publicação de Notificação do Lançamento de Contribuição
de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.

Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
consecutivas, nos prazos e valores fixados nas respectivas guias de lançamentos, a
ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).

Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar pelo pagamento integral do saldo
de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.

Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Santander.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do

lançamento de Contribuição de Melhoria, para reclamação contra o lançamento
(trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita,
desde que atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da
Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade

do Poder Público, os templos de qualquer culto e os partidos políticos; os contribuintes
proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as
instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem fins lucrativos,
estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência
própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos, o valor da parcela da
Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva
remuneração, até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60
(sessenta) dias do lançamento, requerer ao Executivo Municipal, anexando os
documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 05 de agosto de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento
desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, para
retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:
-Valor m2 da obra em 12/07/2007: R$ 50,74.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,1653 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2010

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: SINATRANS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado em 45 (quarenta e cinco) dias, a partir

do dia 22 de junho de 2010 até 05 de agosto de 2010, o prazo de vigência do
contrato nº 021/2010, celebrado entre as partes acima citadas.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

Ponta Grossa, 04 de agosto de 2010.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2010

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (eletrodomésticos e
mobiliário) PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

ITEM 01: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 616,00

ITEM 02: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 273,97

ITEM 03: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 101,83

ITEM 04: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 960,00

ITEM 05: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 620,00

ITEM 06: BRAYANNET INFORMÁTICA LTDA R$ 718,00

ITEM 07: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$1.124,00

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
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Rua Reinaldo Ribas Silveira, 20 – Ronda – Fone/Fax: 42- 3222-1811
CEP 84051-040 – Ponta Grossa – PR

www.afepon.com.br

EXTRATOS DE CONTRATOS
Referente: Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2010 - SRP
Data do Pregão: 01/07/2010    Validade da Ata de Registro de Preços: 13/

07/2010 a 13/07/2011

CONTRATANTE: Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A –
AFEPON,  CNPJ nº 03.406.339/0001-80.

Vigência dos Contratos: 90 (noventa) dias

- CONTRATO: 54/2010
CONTRATADA: Bello e Machado Ltda. EPP, CNPJ nº 04.109.543/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 16.799,50 (dezesseis mil, setecentos e noventa e nove

reais e cinqüenta centavos).
DATA: 14/07/2010

- CONTRATO: 55/2010
CONTRATADA: Tarcila Fernanda Pacheco Martins – ME, CNPJ nº 07.270.992/

0001-16
VALOR TOTAL: R$ 23.777,75 (vinte e três mil, setecentos e setenta e sete

reais e setenta e cinco centavos).
DATA: 20/07/2010

- CONTRATO: 56/2010
CONTRATADA: Christian Marino Dias  - ME, CNPJ nº 08.785.256/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 20.320,00 (vinte mil, trezentos e vinte reais).
DATA: 20/07/2010

- CONTRATO: 57/2010
CONTRATADA: Armando Lucca – ME, CNPJ nº 10.428.739/0001-52
VALOR TOTAL: R$ 17.538,00 (dezessete mil, quinhentos e trinta e oito reais).
DATA: 20/07/2010

- CONTRATO: 58/2010
CONTRATADA: Eletro Hauer Ltda. - ME., CNPJ nº 06.171.584/0001-44
VALOR TOTAL: R$ 1.215,50 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta

centavos).
DATA: 20/07/2010

- CONTRATO: 59/2010
CONTRATADA: Bello e Machado Ltda. EPP, CNPJ nº 04.109.543/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 30.168,40 (trinta mil, cento e sessenta e oito reais e

quarenta centavos).
DATA: 20/07/2010

Ponta Grossa, 03 de agosto de 2010.

Comissão Permanente de Licitação - AFEPON

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DIRETORIA GERAL DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO / CONVITE Nº 013/2010
RESULTADO

Cumpridas as formalidades legais, o resultado desta Licitação ficou assim:

I - OBJETO: A presente Carta Convite destina-se a: SERVIÇO DE
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO CAPA + LOMBO (CAPA EM
PERCALUX PRETO).

II - ABERTURA: 16/07/2010, às 14h00 horas na Sala das Comissões.
III - PAGAMENTO:conforme edital.
IV – VENCEDOR: GRÁFICA E EDITORA CASTRO E LIMA LTDA
CNPJ Nº 08.275.692/0001-92
V – VALOR UNITÁRIO: R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).

Ponta Grossa, em 26 de julho de 2010.

Vereador ALESSANDRO LOZZA PEREIRA DE MORAES
Presidente da Câmara

ROMUALDO CAMARGO
Diretor Geral
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