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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPPREFEITURA MUNICIPALALALALAL

DECRETOS

P O RTA R I A S
P O R T A R I A   N º   5. 4 7 6 de 13/09/2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 2450465 de
02/09/2010,

R E S O L V E
PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão da Sindicância,

instaurada através da Portaria nº 4.780/2.010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 13 de setembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   5. 4 7 7 de 13/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 2450462 de
02/09/2010,

R E S O L V E
PRORROGAR, por 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão da Sindicância,

instaurada através da Portaria nº 5.275/2.010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 13 de setembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   5. 4 8 0 de 13/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e, tendo em vista o contido no protocolado nº 2110280 de
30/07/2010,

 R E S O L V E
DESIGNAR, Comissão de Avaliação para a alienação de sucatas de suprimentos

de informática da Assessoria Legislativa, da Secretaria Municipal de Administração e
Negócios Jurídicos, visando a realização de leilão através do sistema informatizado
da BLL, composta pelos seguintes empregados públicos:

CLÓVIS AIRTON DE QUADROS
BRUNO FELIPE SANTOS SILVA
MARIA DE FÁTIMA CHAGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 13 de setembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

P O R T A R I A   N º   5. 5 0 0 de 16/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, considerando a Lei Federal nº 12.232/2010, e tendo em
vista o contido no protocolado nº 2280340 de 16/08/2010,

R E S O L V E
DESIGNAR, Subcomissão Técnica para análise e acompanhamento dos

procedimentos licitatórios de contratação pela Administração Pública Municipal de
serviços de publicidade, composta pelos seguintes membros:

EDGAR HAMPF
MELISSA DE PAULA
PATRÍCIA PEREIRA ZANTEDESCHI ANTUNES
ERICA FERNANDES BUSNARDO
RICARDO LOUREIRO CALDAS
SILVIO DUARTE DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 16 de setembro 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. 3 5 2, de 14/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2360290/
2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 02 de agosto de 2010, ANA MERI MACIEL, para exercer

o cargo em comissão de Assessora Administrativa IX, da Secretaria Municipal de
Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 14 de setembro 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. 3 5 3, de 14/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2430385/
2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 24 de agosto de 2010, PAOLA CALIXTO MANOSSO,

para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa VIII, da Secretaria
Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 14 de setembro 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. 3 5 5, de 16/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais,
R E S O L V E

NOMEAR, a partir desta data, ODIVALDO ALVES,  para exercer o cargo em
comissão de Controlador Geral do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 16 de setembro 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. 3 5 6, de 16/09/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2490081/
2010,

R E S O L V E
NOMEAR, a partir de 1° de setembro de 2010, ERICK CRISTIANO SZULHA,

para exercer o cargo em comissão de Assessor Administrativo IV, da Autarquia Municipal
de Trânsito e Transporte.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 16 de setembro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L E I S
L   E   I    Nº    10.354, 14/09/2010

Acrescenta a alínea “c” ao parágrafo único do art. 13, da Lei nº 6.329, de 16/
12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas
urbanas do Município de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 25 de agosto de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 160/2010, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Junior, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Fica acrescida a alínea “c” ao parágrafo único do art. 13 da Lei nº

6.329, de 16 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:
“Art. 13 - ...
  Parágrafo único - ...
                ...
c)  a Avenida Visconde de Mauá, no trecho compreendido entre a Rua Jorge

Holzmann até o Trevo Vendrami. (AC)”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 14 de setembro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.367, de 14/09/2010
Destina 10% (dez por cento) da construção de casas populares ou execução

de loteamentos às famílias cujas moradias estejam situadas em área de risco.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Ordinária realizada no dia 06 de setembro de 2010 a partir do Projeto de Lei
n. 189/2010, de autoria do Vereador Mauricio Silva, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - A Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR, ficará obrigada

a destinar 10% (dez por cento) da construção de casas populares ou execução de
loteamentos urbanizados, às famílias de baixa renda cujas moradias estejam situadas
em área de risco.

Parágrafo único – Para cumprir os objetivos dessa lei a PROLAR deverá manter
cadastro atualizado utilizando-se dos dados catalogados no banco de dados da
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Ponta Grossa – COMDEC.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 14 de setembro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.380, de 16/09/2010
Dispõe sobre repasse de recursos em favor da Academia de Letras dos Campos

Gerais, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Extraordinária realizada no dia 13 de setembro de 2010 a partir do Projeto
de Lei n. 211/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º. Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n°101, de 04 de

maio de 2000, fica  o  Poder Executivo  Municipal  autorizado  a  repassar  o
recurso  previsto  em orçamento  à entidade abaixo relacionada:

1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200212.223 – Manutenção do Programa de Atendimento às Entidades

e Programas Culturais

3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 1224  R$  3.000,00
ENTIDADE VALOR (R$)
ACADEMIA DE LETRAS 3.000,00
DOS CAMPOS GERAISCNPJ: 03.818.412/0001-21

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

em 16 de setembro de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.381, de 16/09/2010
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos em favor da LIGA

CULTURAL DAS ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS DE PONTA GROSSA, conforme
especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Extraordinária realizada no dia 13 de setembro de 2010 a partir do Projeto
de Lei n. 216/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º - Para dar atendimento ao art.26, da Lei Complementar n° 101, de 04

de maio de 2000, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar os recursos
previstos em orçamento à entidade abaixo relacionada.

1600 - Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1602 - Departamento de Cultura
1339200212.202 – Liga Cultural das Organizações Carnavalescas de Ponta

Grossa
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 01000 – Cr 1223 R$    40.000,00
ENTIDADE VALOR  (R$)
LIGA CULTURAL DAS ORGANIZAÇÕES
CARNAVALESCAS DE PONTA GROSSA
CNPJ: 06.243.131/0001-86 40.000,00

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

em 16 de setembro 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 428/2010
Data: 04/10/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Equipamento e Suprimentos de Informática, para suprir

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Secretaria Municipal de
Finanças – SMF, Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos – SMANJ
e  Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.

Valor máximo: R$ 17.851,00 (Dezessete mil, oitocentos e cinqüenta e um
reais).

Dotação Orçamentária: 08021030400632207/449052 -
12030824300456134/449052 – 12040824300456140/449052 –
04051648201861005/449052 - 05060412100072034/339030

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, 16 de setembro de 2010.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 019/2010

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em

epígrafe, declarando como vencedora a empresa ARENA Transporte, Terraplenagem e Pavimentação Ltda, estabelecida na Rua
Lúcio de Mendonça, 115, Oficinas, Ponta Grossa - PR, CEP 84035-400, 42-3224-9130. Valor da proposta R$ 122.942,22 (cento
e vinte e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Em, 17 de setembro de 2010.
José Ribamar Krüger

Presidente da Comissão

AVISO DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA N.005/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte procedimento licitatório:

Concorrência n. 005/2010
Aos possíveis interessados em participar da referida Concorrência, esclarecemos que:
O item 3.3.3 Segurança técnica e operacional nos procedimentos - refere-se a procedimentos e sistemas destinados a

oferecer segurança técnica e operacional de pleno cumprimento do contrato e das solicitações da contratante relatando o que
a proponente oferece de estruturas, sistemas e equipamentos;

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Mais informações, bem como a íntegra do Edital, 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 12 às 18 horas, ou ainda
pelo fone/fax (042) 3220-1349 / 3224-

1176 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.
Comissão de Licitações

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 420/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma ELETRONICA/REGISTRO DE PREÇOS nº 420/2010
Data: 28/09/10
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO E FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
Onde se lê: Valor máximo: R$ 1.404.632,50 (um milhão, quatrocentos e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e cinqüenta

centavos). Considere-se VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 1.405.482,0 (um milhão, quatrocentos e cinco mil quatrocentos
e oitenta e dois reais).

Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de          Compras - Divisão

de Controle e Credenciamento  de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay.
950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3901-1500 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

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 429/2010

Data: 06/10//2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Material Permanente(microcomputadores e impressoras a laser monocromática) para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde(SMS)
Valor máximo: R$ 70.192,00 (setenta mil cento e noventa e dois reais)
Dotação Orçamentária: 0802  10  301  55  2  61  449052350000
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 12:00
h, 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

Este certame será operacionalizado pela Bolsa de Licitações e Leilões  – BLL, através do site www.bll.org.br
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 16 de setembro de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RESULTADO ATA DE  PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/09 – ALTERAÇÔES EFETIVAS   NO ULTIMO TRIMESTRE,

Todas as demais seções e condições da ATA de Registro permanecem inalteradas.
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Ata: 16/09
Pregão: 287    Proc: 853
Data do Pregão: 27/08/2009
Validade da ATA:       29/10/2009 a 29/10/2010
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RESULTADO ATA DE  PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2010 – ALTERAÇÔES EFETIVAS   NO ULTIMO

TRIMESTRE, Todas as demais seções e condições da ATA de Registro permanecem inalteradas.
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Ata: 02
Pregão:   009/2010   Proc:  38
Data do Pregão:  02/02/2010     Validade da ATA: 24/03/2010 até   24/03/2011

continua...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RESULTADO ATA DE  PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2009 – ALTERAÇÔES EFETIVAS   NO ULTIMO
TRIMESTRE, Todas as demais seções e condições da ATA de Registro permanecem inalteradas.

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL de LIMPEZA

Ata: 18
Pregão: 273    Proc:818
Data do Pregão: 31/08/09
Validade da ATA: 10/10/2009 até 10/10/2010
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 297/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios para
o Mercado da Família, conforme o disposto do protocolado 2590131/2010.

continua...



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 201006

Fundamento: Conforme art.17, inciso II da Lei 8666/93.
16/09/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 298/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para o Mercado da Família, conforme o disposto
do protocolado 2590161/2010.

Fundamento: conforme art.17, inciso II da lei 8666/93
16/09/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50, CONTRATO Nº 438/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o anexo I do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 600/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta, do instrumento

originário, em mais 12 (doze) meses, de 27/07/2010 a 27/07/2011.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acrescido o valor contratual,

aludido na cláusula  terceira do instrumento originário, em R$  15.500,00  (quinze mil e quintos reais), mensais, totalizando o valor
de  R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 426/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

35.018,12 (trinta e cinco mil, dezoito reais e doze centavos), passando o valor global do contrato original para R$ 467.355,84
(quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 245/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DECORTEXTIL DO PARANÁ LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em R$ 8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais).
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: J. DEGRAF VIAGENS E TURISMO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula

terceira do instrumento originário, em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com desconto de 2,00% sobre a tabela de
preço das Companhias Aéreas.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 657/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNÓSTICO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE  resolve,  RESCINDIR, para todos os  efeitos de direito com amparo no artigo

58, 78 e 79, da Lei 8.666/93, contrato  nº657/2009, consoante informações no  parecer jurídico n° 1817/2010 e protocolado
n°1900302/2010.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 482/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GERALDO POLATO
OBJETO: locação do imóvel situado na Rua Frederico Bahls (fundos da loja 929 da Av.  Vicente Machado) Centro, Ponta

Grossa - Pr, com área de 380m², destinado ao uso e funcionamento do Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde.
VALOR: R$ 1.586,89 (hum mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) mensais
PRAZO: de 06/08/2010 a 06/08/2011
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n°286/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº 485/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CHENU ROMANO SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS LTDA
OBJETO: serviços na área de saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de

credenciamento, de até 420 (quatrocentos e vinte) exames mensais, de fonoaudiologia (impedanciometria), realizado nas escolas
municipais e fonoaudiologia (audiometria), triagens acústicas em recém nato, realizados na clínica.

VALOR: R$ 34.020,00 (trinta e quatro mil e vinte reais)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 135/2010,

EXTRATO DO CONTRATO Nº 499/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ENPLAN ENGENHARIA E PROJETOS S/S LTDA ME
OBJETO: prestação de serviços de elaboração de PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA composto pelos PROJETOS

GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBSTERRÂNEA, PAISAGISMO, PROJETOS
COMPLEMENTARES, PLANTA MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, objeto do lote 01.

VALOR: R$ 113.364,00 (cento e treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 017/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº 500/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ENPLAN ENGENHARIA E PROJETOS S/S LTDA ME
OBJETO: prestação de serviços de elaboração de PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA composto pelos PROJETOS

GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBSTERRÂNEA, PAISAGISMO, PROJETOS
COMPLEMENTARES, PLANTA MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, objeto do lote 02.

VALOR: R$ 79.596,00 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 017/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº 501/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: P.R. RIBEIRO & CIA LTDA
OBJETO: prestação de serviços de elaboração de PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA composto pelos PROJETOS

GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBSTERRÂNEA, PAISAGISMO, PROJETOS
COMPLEMENTARES, PLANTA MEMORIAL DE CÁLCULO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, objeto do lote 03.

VALOR: R$ 88.002,38 (oitenta e oito mil, dois reais e trinta e oito centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 017/2010

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 474/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: IRAPLAN PLANEJAMENTOS AGRÍCOLAS S/S LTDA
OBJETO: prestação de serviço de execução de levantamento planialtimétrico cadastral, na área do Horto Municipal, num

total de 57.731,15m².
VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PRAZO: 20 (vinte) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite nº 039/2010

EXTRATO DO CONTRATO Nº 498/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: execução das obras de reforma da Escola Municipal Prof. Aristeu Costa Pinto, localizada na Rua Euzébio da Motta,

501, Ronda.
VALOR: R$ 19.003,69 (dezenove mil, três reais e sessenta e nove centavos)
PRAZO: 60 (sessenta) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite nº 040/2010

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63, CONTRATO Nº 469/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: fornecimento de medicamentos.
VALOR:
Item Qtd Und Descrição Valor Unit.
112 20.000 CMP Metoprolol Succinato 50 mg cpr / ASTRAZENECA 0,7790
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 317/2010

EXTRATO DA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61, CONTRATO Nº 467/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o anexo I do instrumento originário, que passará a ter a seguinte redação:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ALBARI DE ALMEIDA

Trecho: Latino Coelho X Jorge Holzmann
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$ 20.630,53  (Vinte mil, seiscentos e trinta reais e cinqüenta e três centavos), conforme processo Nº

0190303/2009, edital nº 01/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/01/
2009.

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: ALBARI DE ALMEIDA
TRECHO: LATINO COELHO X JORGE HOLZMANN
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, 17 de setembro 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
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(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 28/01/2009: R$44,19.

 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 02 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA AMARANTO COUTINHO

Trecho: Albari de Almeida X João Marenda
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$ 26.180,90 (Vinte e seis mil cento e oitenta reais e noventa centavos), conforme processo Nº

0190303/2009, edital nº 02/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/01/
2009.

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: AMARANTO COUTINHO
TRECHO: ALBARI DE ALMEIDA X JOÃO MARENDA
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$43,07.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 03 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA AMARANTO COUTINHO

Trecho: João Marenda x Lev. Monarstiki
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$ 23.441,97  (Vinte e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos),

conforme processo Nº 0190303/2009, edital nº 03/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 28/01/2009.

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: AMARANTO COUTINHO
TRECHO: JOÃO MARENDA X LEV. MONARSTIKI
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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista  a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Educação,
CONVOCA

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 003/2008 a comparecerem até O DIA 21 DE
SETEMBRO DE 2010 no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmarem a aceitação da vaga.

NOME EMPREGO CLASS
Saulo Alessandro Lopes MOTORISTA 24ª
Walter Alexandre Franczak MOTORISTA 25ª
O não comparecimento até a data estipulada  para aceitação da vaga, caracterizará desistência, perdendo os candidatos

os direitos adquiridos  em razão de suas aprovações no referido concurso.
Departamento de Recursos Humanos, 16 de setembro de 2010.

Carla Guarneri Coelho
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no  uso de

suas atribuições legais,   tendo em vista o contido no processo 1690397/2010, e  a necessidade de suprir vagas existentes no
Programa Saúde da Família,

C O N V O C A
Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 001/2010 a comparecerem até o dia 20 DE SETEMBRO

DE 2010 , das 12:00 às 18: 00 horas no Departamento de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950, 1º andar,
a fim de confirmarem a aceitação da vaga para o emprego temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

CANDIDATO UNIDADE DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO
Arlete dos Santos Antero Machado de Mello 1ª Portadores de Necessidades Especiais
Vinicius Miskalo Bernert Antonio Horácio de Miranda 3ª
O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em

razão de suas aprovações no referido teste seletivo.
Departamento de Recursos Humanos, 16  de setembro  de 2010.

Carla Guarneri Coelho
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
TESTE SELETIVO Nº 001/2010
EMPREGO TEMPORÁRIO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Contratados Unidade de Saúde Data de Admissão Clas.
Marly Aparecida Madureira Silas Sallem 17/09/2010 4ª
Maria Helena Batista Silas Sallem 17/09/2010 5ª
Departamento de Recursos Humanos, 16 de setembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATOS  DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Concurso Público nº 001/2010
Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
Franciely Alves de Oliveira Técnico de Enfermagem 17/09/10 9ª
Chrystian Rodrigo Hagers Maravieski Escriturário II 16/09/10 13ª
Juliana da Silva Freitas Escriturário II 16/09/10 16ª
Caroline Santos de Souza Escriturário II 16/09/10 19ª
Departamento de Recursos Humanos, 16 de setembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Concurso Público nº 002/2005
Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
Maria Luciane Ribeiro de Paula Duarte Zelador 17/09/2010 20 7ª
Lurdes Batista Vergilino Zelador 17/09/2010 2 10ª
Mariza Dulcineia Oliveira Zelador 17/09/2010 2 14ª
Departamento de Recursos Humanos, 16 de setembro de 2010

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2008
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA - IPLAN
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento

originário, de 06/05/2010 a 31/12/2010, e o prazo de vigência de 05/07/2010 a 31/01/2011.
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor total da renovação do contrato é de R$ 10.374,00 (dez mil, trezentos

e setenta e quatro reais).
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 201008

Ponta Grossa/PR, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$40,59.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 04 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA ANTONIO WIEZZER

Trecho: Cordovil do Merithy x Luiz Conrado Mansani
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$ 19.513,42 (Dezenove mil quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), conforme processo

Nº 0190303/2009, edital nº 04/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/
01/2009.

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: ANTONIO WIEZZER
TRECHO: CORDOVIL DO MERITHY X LUIZ CONRADO MANSANI
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$37,17.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 05 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA CHRISTIANO KRATSCH

Trecho: Geralda M. dos Santos x Lauro Marquelis
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$ 19.274,92 (Dezenove mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e dois  centavos), conforme

processo Nº 0190303/2009, edital nº 05/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 28/01/2009.

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: CHRISTIANO KRASTCH
TRECHO: GERALDA M. DOS SANTOS X LAURO MARQUELIS
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$42,04.
-Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
-Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 06 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA GERALDA M. DOS SANTOS

Trecho: Av. União Panamericana x Rua Cristiano krastsch
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$ 48.327,17  (Quarenta e oito mil trezentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), conforme

processo Nº 0190303/2009, edital nº 06/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 28/01/2009.

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: GERALDA M. DOS SANTOS
TRECHO: AV. UNIÃO PANAMERICANA X CRISTIANO KRASTSCH
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$44,09.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 07 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA JORGE HOLZMANN

Trecho: Germano Levy x João Marenda
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$ 20.339,91  (Vinte mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), conforme processo

Nº 0190303/2009, edital nº 07/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/
01/2009.

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: JORGE HOLZMANN
TRECHO: GERMANO LEVY X JOÃO MARENDA
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
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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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$43,83.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 08 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA LAURO MARQUELIS

Trecho: Av. União Panamericana x Cristiano Kratsch
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$ 42.090,70  (Quarenta e dois mil noventa reais e setenta centavos), conforme processo Nº 0190303/

2009, edital nº 08/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado em 28/01/2009.
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: LAURO MARQUELIS
TRECHO: AV. UNIÃO PANAMERICANA X CRISTIANO KRATSCH
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$38,82.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROCESSO Nº0190303/2009
EDITAL NLCM N.º 09 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RUA LUIZ GAMA

Trecho: Gonçalves Ledo X Vidal de Negreiros
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$ 17.151,44  (Dezessete mil cento e cinqüenta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme

processo Nº 0190303/2009, edital nº 09/2009, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, publicado
em 28/01/2009.

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: LUIZ GAMA
TRECHO: GONÇALVES LEDO X VIDAL DE NEGREIROS
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, 17 de setembro 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 28/01/2009: R$37,29.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,0754 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 013/10

Assunto:  Cancelamento da Inscrição neste Conselho da Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia de Ponta
Grossa da Paróquia Sant’Ana.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei
nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,

RESOLVE  que a Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia de Ponta Grossa da Paróquia Sant’Ana, CNPJ
79.260.675/0001-20, terá a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa cancelada, devido a não
realização de serviços de acordo com  a Política de Assistência Social.

Sala de sessões, 26 de agosto de 2010
CARLA MARIA DI PIERO MENDES

 Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 014/10

Assunto:  Aprovação da proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social  para o exercício de 2011.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que  lhe confere a Lei

nº  9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09,
RESOLVE  aprovar a proposta orçamentária para o Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2011, o qual

ficará assim constituído:

Sala de sessões, 26 de agosto de 2010.
CARLA MARIA DI PIERO MENDES

 Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 12/10

Assunto: Aprovação dos Critérios  de Partilha dos Recursos do FMAS
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº

9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09.
Resolve aprovar:
Os critérios de partilha dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social que viabilizam a gestão financeira de forma

transparente e racionalizadora e integram o processo de construção democrática da Política de Assistência Social, uma vez que
reforça as diretrizes da descentralização  e do controle social, preconizadas na Constituição Federal de 1988.

Considerando:
-a Lei  Nº8.742 de 07/12/1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõem sobre a organização da Assistência Social;
- a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS em 15/10/2004, que busca incorporar as demandas

presentes na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação
da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado;

- a norma operacional básica 01/2005 que disciplina a operacionalização da gestão da política de Assistência Social, através
da implantação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social- SUAS;

-a rede de serviços sócio-assistenciais do município, governamental e não governamental, com suas possibilidades e limites
e principalmente a garantia do co-financiamento de ações que estejam de acordo com as prioridades da Política Municipal de
Assistência Social, estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social;

a presente Resolução tem como objetivo garantir parâmetros para o co-financiamento à  serviços, programas, projetos e
benefícios que sejam desenvolvidos por entidades socioassistenciais ou serviços públicos que estejam:

1-de acordo com o art 2° da Resolução Nº16, de 05/05/2010  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate  à Fome
e Conselho Nacional de Assistência Social, que coloca: “ as entidades e organizações de assistência social podem ser, isolada
ou cumulativamente:

1- de atendimento [...]
2- de assessoramento [...]
3- de defesa e garantia de direitos [...]”
2- ainda de acordo com a Resolução Nº16, as entidades e organizações de assistência social de atendimento deverão

ofertar serviços a partir do que preconiza  a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução N°109 de 11 de
novembro de 2009,

3- as entidades e organizações de assistência social deverão estar devidamente inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social, e com a documentação atualizada, com exceção dos serviços públicos;

4- as entidades e organizações de assistência social deverão enquadrar-se dentro dos padrões de qualidade, cujos
indicadores de avaliação e resultado, serão aferidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social através da Gerência Técnica
da Política Municipal de Assistência Social – Divisão de Monitoramento, Controle Social e Sistemas de Informação;

5- as entidades e organizações de assistência social e os serviços públicos deverão desenvolver ações dentro da  proteção
social básica e/ou especial.

4.1 - Proteção Social Básica
- “a qual tem como objetivos prevenir situações de risco, por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social,
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização
de vínculos afetivos- relacionais ou de pertencimento social”( NOB/SUAS, 2005, p.94-95).

Os serviços de Proteção Social Básica, co financiados com recursos do FMAS,  deverão ser prioritariamente:
 4.1.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
 4.1.2.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
 4.1.3.Serviços socioeducativos direcionados para grupos geracionais,
           intergeracionais, grupos de interesse, entre outros;
 4.1.4. benefícios eventuais;
 4.1.5. benefícios de prestação continuada;
 4.1.6. serviços e projetos de  capacitação e inserção produtiva;
 4.1.7.Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e Idosas;
 4.1.8. serviços e projetos de enfrentamento a pobreza.
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4.2- Proteção Social Especial
- “ [...] tem por objetivos prover atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco

pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras” ( NOB/SUAS, 2005, p.95).

Os serviços de Proteção Social Especial, co financiados com recursos do FMAS,  deverão ser prioritariamente:
4.2.1- PSE de Média Complexidade:
a- serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos-PAEFI;
b- serviço especializado em abordagem social;
c- crianças e adolescentes em situação de trabalho;
d- serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
e- crianças ou adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual;
f- crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes e usuários de substâncias psicoativas, e outros

indivíduos em situação de abandono;
g- serviço de proteção social especial para famílias com presença de formas  de negligência, maus tratos e violência;
h- serviço especializado para pessoas em situação de rua;
i- centro dia.
4.2.2- PSE de Alta Complexidade:
a- serviço de acolhimento institucional, nas seguintes modalidades:

- abrigo institucional para: - crianças e adolescentes,
-  pessoas vítimas de violência,
- idosos com vínculos rompidos ou situação de abandono,
-pessoas em situação de rua ou com vínculos familiares rompidos;
- comunidade terapêutica para tratamento de usuários de substâncias psicoativas ( em processo de transição para

a política de saúde);
- casa-lar;
 - casa de passagem;
- residência inclusiva;

b-   Serviço de Acolhimento em República;
c- Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d- Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

 Sala de sessões, 26 de agosto de 2010

CARLA MARIA DI PIERO MENDES
 Presidente do CMAS

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PONTA GROSSA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições legais, e tendo

em vista a necessidade de suprir vagas existentes,

CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público 01/2008 – AMTT para o emprego  público de

ORIENTADOR DE TRÂNSITO, a comparecerem  no dia 23 de setembro de 2010, às 14:00 horas nas dependências da AMTT,
sito a Rua: Dr. Colares, 750 para a etapa DA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL, conforme edital.

NOME DO CANDIDATO Classificação
FABIO CAMARGO DE AZEVEDO 22
LINCOLN ZAPSZALKA 23
ALVARO LUIZ FIQUER PEREIRA 24

O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Ponta Grossa,  16 de setembro de 2010.

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

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 01/2010
Contrato nº 25/2010

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: KONRAD COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA
OBJETO: Aquisição de:
· 01 caminhão chassis nº 9BFYCEHV0ABB57744;
· 01 caminhão chassis nº 9BFYCEHV8ABB57748;
· 01 caminhão chassis nº 9BFYCEHV3ABB57737;
· 01 caminhão chassis nº 9BFYCEHV1ABB57736;
· 01 caminhão chassis nº 9BFYCEHV5ABB57741.

VALOR: R$ 1.110.000,00 (Um milhão cento e dez mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 12 (doze) parcelas mensais, e sucessivas, no valor de
R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais)

DATA DO CONTRATO: 09 de agosto de 2.010

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº. 04/2010
Contrato nº 24/2010

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA

OBJETO: Aquisição de:
· 01 caminhão F 14000, ano de fabricação e modelo 1996, placa AGS 7164, chassis nº 9BFXTNSZ6TDB19658,

Renavam 66.848413-6, com caçamba; e
· 01 caminhão marca Volkswagen, modelo 13180, ano de fabricação e modelo 2005, placa ACO 1004, chassis nº

9BWBE72S75R512493, Renavam 85.036303-9, com carroceria.

VALOR: R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 07 (sete) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

DATA DO CONTRATO: 06 de setembro de 2.010

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos as pessoas infra relacionadas, a comparecer no prazo de cinco dias,
nas dependências da PROLAR (Av. Visconde de Taunay, 950 – 2º andar – Ronda), para tratar de assunto de seu interesse,
sob pena de serem tomadas as medidas administrativas necessárias para resolver seus respectivos contratos de compra e venda:

Loteamento Manacás
NOME MUTUÁRIO CÔNJUGE
ANADIR RIBEIRO DE LIMA SOLTEIRA
DELITA LEMES BATISTA
LUIZ ALFREDO GALVÃO VANACIR SIQUEIRA DE JESUS
MARIA APARECIDA SOARES VALENTIM SOLTEIRA

Ponta Grossa, 13 de Setembro de 2010.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente da Prolar
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