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L I C I TA Ç Õ E S
ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 508/2011

O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital
de Pregão na Forma Presencial nº 508/2011, Aquisição de Casas Pré-Fabricadas, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social  – SMAS, edital publicado no diário oficial do Município dia 08,09 e 10 de setembro
de 2011, sofre as seguintes alterações : Na data de sua abertura e Descrição do Objeto, conforme descrito abaixo:

Abertura :  03/11/2011 Horário: 10:30 horas

Descrição do Material:
Onde se lê: Casa de madeira de Pínus, elétrica e hidráulica interna, telha de fibrocimento 4mm, porta externa de madeira

almofadada mista, porta lisa de pínus nos quartos e nos banheiros, forro de PVC e vitrôs com vidros colocados, altura do alicerce
até 60cm. No banheiro contendo: Pia, lavatório, chuveiro, bacia sanitária, caixa de descarga, assento sanitário simples, torneira,
registro de chuveiro, armário suspenso com espelho de PVC, papeleira, saboneteira, caixa d’água de até 200 litros.

LEIA-SE: Casa de madeira de Pínus, medindo 25m² elétrica e hidráulica interna, telha de fibrocimento 4mm, porta externa
de madeira almofadada mista, porta lisa de pínus nos quartos e nos banheiros, forro de PVC e vitrôs com vidros colocados, altura
do alicerce até 60cm. No banheiro contendo: Pia, lavatório, chuveiro, bacia sanitária, caixa de descarga, assento sanitário simples,
torneira, registro de chuveiro, armário suspenso com espelho de PVC, papeleira, saboneteira, caixa d’água de até 200 litros.

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

Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou
ainda pelo fone/fax (042) 3224-1176 ou 3222-6365.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2011.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária 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 536/2011

Data: 08/11/2011
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA - KIT COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GPSB

(GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E RESOLUÇÃO Nº 22/2011 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  CONFORME DESCRIÇÕES POR LOTE EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinqüenta reais).
Dotação Orçamentária:
1203 8 244 48 2 133 339032040000
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 /
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 20 de Outubro de 2011.

 RETIFICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL DE MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 528/2011
O pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 4.682, de 06/01/2011, retifica o Aviso de edital de modalidade Pregão na Forma

Eletrônica nº 528/2011, publicado neste diário oficial do Município do dia 19 de outubro do corrente ano, Aquisição de Equipamento/
Material Permanente e Consumo p/ (Sonorização) para suprir as necessidades da Assessoria Cerimonial do Gabinete do Prefeito,
que onde lê-se Valor máximo estimado da Licitação de R$ 1.672,00, leia-se R$ 1.812,00 (hum mil, oitocentos e doze reais).

20/10/2010.
Jakson Luiz Hilgenberg  (Pregoeiro)

 RETIFICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL DE MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº: 529/2011
O pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 4.682, de 06/01/2011, retifica o Aviso de edital de modalidade Pregão na Forma

Eletrônica nº 529/2011, publicado neste diário oficial do Município do dia 19 de outubro do corrente ano, Aquisição de Equipamento/
Material Permanente p/ (Natação e Hidroginástica) e Material de Consumo (Jogo de Camisas) para suprir as necessidades do Dptº

de Esporte da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação, que onde lê-se Valor máximo estimado da Licitação de R$ 60.145,00,
leia-se R$ 61.415,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e quinze reais). 19/10/2010.

Jakson Luiz Hilgenberg  (Pregoeiro)

RESULTADO DO PREGÃO n° 503/2011
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviço de telefonia
DATA: 20/10/2011
LICITAÇÃO DESERTA
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº453/2011
OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar (Instrumental Cirurgico e Eletrodos) para atender as necessidades da SMS
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA
OBJETOCIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
LOTE02 R$  22.020,00
MEDICAL VENDAS LTDA
LOTE 01 R$  10.929,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 280/2011

Objeto e finalidade: Aquisição de material de consumo atendendo ao Oficio da Defesa Civil 0027/2011, solicitado no
protocolado 2350311/2011 , conforme o disposto do protocolado 2550522/2011.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
20/10/11 - EDILSON LUIS CARNEIRO BAGGIO - Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 236/2011

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço para Cobertura Total de Seguros para carro de
Combate de Incêndio, veículo LAND ROVER DEFENDER 130 Ano/Modelo 2002, de uso do Aeroporto Santana., conforme o
disposto do protocolado 2760295/2011.

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93
18/10/11 - JOÃO LUIZ KOVALESKI - Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE LIMITE Nº 281/2011

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Confecção de Uniformes (jalecos e coletes, a
serem utilizados na inauguração dos novos mercados da família, conforme o disposto do protocolado 2720535/2011.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DO PREGÃO 396/2011 – ATAS 201 À 210

Con tratado: SOARES E SOARES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Quantidade do
Item

Unidade Descrição do Item Complemento do Item

50,00 RL Lona plástica preta, 6mx100m 600m²
Valor: R$ 18.000,00 ( dezoito mil reais )

Prazo: 5 dias

Cód. Reduzido Do t. Orçamentário Secretaria Produto
5274 339030240000 SECRETARIA MUNIC.

ASSISTENCIA SOCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS

Con tratado: MARÍTIMA SEGUROS

Quantidade do
Item

Unidade Descrição do Item Complemento do Item

1,00 SVÇ Seguro para veículos LAND ROVER DEFENDER 130 ANO/MODELO 2002.
Valor: R$ 3.288,13 ( três mil duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos )

Prazo: 12 meses

Cód . Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

5647 339039690000 SEC. MUN. DE IND.,COM. E QUALIF.
PROFIS.

SEGUROS EM GERAL

Órgão Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO

Item Quantidade Valor Unitario Valor T otal do Item

Confecção de jalecos 36,00 26,00 936,00

Coletes 36,00 15,00 540,00

Fornecedor Valor Total

MALHARIA OLINGER LTDA - ME 1.476,00

continua...

Ata: 201
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA: 21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

9026
A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA. - EPP (41) 3327-4333

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1

60

UND Afastador Farabeuf. Confeccionado em aço inox de 1ª qualidade, medindo 7
mm de largura e 10 cm de comprimento, embalado indiv idualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

4,95

10

60

UND Cabo para Bisturi pequeno (para uso de lâminas nº22 e nº24). Confeccionada
em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 20 cm de comprimento,
embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de
identificação e procedência./GOLGRAN

4,35

1515151515



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°603 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 201102

33

60

UND Pinça Anatômica dente de rato. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª
qualidade, medindo 14 cm de comprimento, embalada indiv idualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

5,32

34

60
UND Pinça Anatômica. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo

10 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./GOLGRAN

4,10

35

60
UND Pinça Anatômica. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo

12 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./GOLGRAN

4,10

36

60
UND Pinça Anatômica. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo

14 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./GOLGRAN

4,78

40

60
UND Pinça Cherron .Confecc ionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo

23 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./GOLGRAN

23,50

46

60

UND Pinça hemostática mosquito curva . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª
qualidade, medindo 20 cm de comprimento, embalada indiv idualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

28,50

56

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 14 Fr ( Freench). Características: Tubo em 100% sil icone, livre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástrica e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com abertura; conector em Y;
estér il./MEDICINA

85,00

58

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 18 Fr ( Freench). Características: Tubo em 100% sil icone, livre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástr icas e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com abertura; conector em Y;
estér il./MEDICINA

85,00

59

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 20 Fr ( Freench). Características: Tubo em 100% sil icone, livre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástr icas e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com abertura; conector em Y;
estér il./MEDICINA

85,00

Ata: 202
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA: 21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

10304 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (43) 3024 4600

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
2

60

UND Afastador Farabeuf. Confecc ionado em aço inox de 1ª qualidade , medindo
20 mm de largura e 17 cm de compr imento, embalado individualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

8,25

27

204

UND Estetoscópio pediátrico dotado de campânula metálica, duo-sonic , tubo em
y sem solda, em material flexível moldado para produzir efeito condutor
efetivo, com conjunto bi-auricular, metálico ajustado por mola laminar
externa, resis tente com olivas (protetor auricular ) de formato anatômico, de
borracha macia, sem redobras, ajuste confortável com perfeita vedação
contra ruídos ambientais ./PREMIUM

8,94

42

60

UND Pinça Forester curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 24 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

29,49

43

60

UND Pinça Forester reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 24 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

29,49

45

60

UND Pinça hemostática mosquito curva . Confecc ionada em aço inoxidável de 1ª
qualidade, medindo 12 cm de comprimento, embalada individualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

9,98

55

450.00
0

UND Seringa descartável para insulina, estéri l, descartável. Capacidade 1ml
graduada em 100 unidades com agulha 13 x 4,5, de parede fina, bisel
tr ifacetato, de aço inox. Embalagem individual com identificação e lote de
validade./TKL

0,0840

65

240
UND Sonda uretral número 22 estéri l . Confeccionada em tubo PVC siliconizado,

transparente, maleável, com 2 orifíc ios circulares, uniformes na ponta, longa
de calibre padrão./BIOSANI

0,5090

68

60

UND Tesoura cirúrgica curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 14 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

9,99

69

60

UND Tesoura cirúrgica curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 17 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

13,59

71

60

UND Tesoura cirúrgica reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 14 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

9,99

72

60

UND Tesoura cirúrgica reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 17 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

13,59

73

60

UND Tesoura Ir is curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 11 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

7,99

74

60

UND Tesoura Iris reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
medindo 11 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

8,090

76

144

RL Tubo em sil icone nº 203 Diâmetro interno 6mm e externo 10mm,
translúcido, antialérgico, atóxico biocompatível, reesteril izável por diversas
vezes em autoclave ou óxido de etileno, antiaderente e hidrofóbico. Estável
entre temperatura de - 60º C a + 250ºC, uti lizável em drenagem sucção de
aspirador cirúrgico. Rolo com 15 metros./BIOSANI

46,00

continua...

Ata: 203
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (42) 2101 5151

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
3 2.760 FRC Água oxigenada 10 volumes para uso hospitalar . Frasco 1 litro./RIOQUÍMICA 1,99

4

3.600

CX Agulha descartável 40x12, estéri l, apirogênica. Cânula com bisel trifacetado em aço
inoxidável, sil iconizada, permitindo um deslize suave e perfeito. Com canhão que
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou lok Embalada
indiv idualmente. Caixa com 100 unidades./EMBRAMAC

2,49

6

1.000

UND Almotolia de plástico de bico reto ambar, capacidade para 250 ml. Composta de 3
partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em material
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca,
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico
rígido./JPROLAB

1,05

7

1.000

UND Almotolia de plástico de bico reto transparente, capacidade para 250 ml. Composta
de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confecc ionada inteiramente em
material plástico apropr iado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca,
proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico
rígido./JPROLAB

1,05

13

6.000

UND Coletor de Urina Infantil usado para coleta de urina em crianças para exames
laboratoriais. G raduado a cada 10ml com capacidade de 100ml, identificado com
data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico. Possui uma fita dupla
face atóxica para permitir a aderência ao corpo do paciente e possibil itar a coleta
da urina. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com códigos de barras,
estéril ./MARK MED

0,20

14

36.000

UND Coletor para materiais pérfuro-cortantes capacidade de 13 litros. Confeccionado de
acordo com NBR 13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento
automático. Kit composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido
reforçado e sacola para revestimento./CARTOON

1,84

19

4.200

PCT Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 45 x 50 cm,
confeccionada com fio 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela,
fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 25
gramas e com fio radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o deslizamento
das laterais e dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma
alça livre contendo no mínimo 30 cm de compr imento. A compressa deve ser isenta
de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos,
manchas, impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam
afetar seu desempenho durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
14.767./FAROL

31,80

20

180.000

PCT Compressa de gaze hidrófi la estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada
com fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas,
purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em
toda a sua extensão para evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 5
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR
13.843./AMERICA

0,21

24

1.500,00
UND Curativo transparente estéri l, hipoalergenico constituído de uma pelicula de

poliuretano, permeável ao oxigênio e vapor d'água, para fixação de cateteres,
medindo entre 5 e 8 cm./3 M

0,72

28

12.000

CX Luva de procedimento descartável confeccionada em látex natural, tamanho PP,
flexível, dotada de punho ajustável, prov ido de reforço tipo virola conforme a NBR
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e res istência, não ester ilizada,
descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades./EMBRAMAC

10,75

29

30.010

CX Luva de procedimento descar tável confeccionada em látex natural, tamanho P,
flexível, dotada de punho ajustável, prov ido de reforço tipo virola conforme a NBR
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e res istência, não ester ilizada,
descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades./EMBRAMAC

10,75

30

33.000

CX Luva de procedimento descartável confeccionada em látex natural, tamanho M,
flexível, dotada de punho ajustável, prov ido de reforço tipo virola conforme a NBR
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e res istência, não ester ilizada,
descartável. Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100
unidades./EMBRAMAC

10,75

62
204

UND Sonda Folley 2 vias nº 10, estéri l, descartável, apirogênica atóxico, antialérgica.
Confeccionada em látex natural./SOLIDOR

1,00

63
60

UND Sonda nasogástrica cur ta nº06, estéril , descartável, apirogênica, atóx ica,
antialérgica./MARK MED 0,23

64

240
UND Sonda uretral número 20 estér il . Confeccionada em tubo PVC siliconizado,

transparente, maleável, com 2 orifícios c irculares, uniformes na ponta, longa de
calibre padrão./MARK MED

0,44

66

240
UND Sonda uretral número 24 estér il . Confeccionada em tubo PVC siliconizado,

transparente, maleável, com 2 orifícios c irculares, uniformes na ponta, longa de
calibre padrão./MARK MED

0,78

77

156
UND Tubo endotraqueal sem balão n° 2,5. Confeccionado em PVC transparente, estéri l,

apirogênico, atóx ico, antialérgico, radiopaco, superfíc ie lisa, com orifíc io proximal e
distal com conexão padrão./SOLIDOR

0,89

78

180
UND Tubo endotraqueal sem balão n° 4,5. Confeccionado em PVC transparente, estéri l,

apirogênico, atóx ico, antialérgico, radiopaco, superfíc ie lisa, com orifíc io proximal e
distal com conexão padrão./SOLIDOR

0,99

Ata: 204
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

7993 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41) 3246 8798

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

5
2.604

L Álcool iodado 1%. Frasco 1 litro para uso hospitalar com Registro no Ministério da
Saúde./CINCO 5,90

25

600

RL Embalagem para esteril ização em forma de rolo (bobina), produzida em papel
grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores
impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de
ester ilização em vapor. Termosselável para autoclave. Rolo de 100 m de
comprimento por 25 cm de largura./SIGMA

48,47

26

600

RL Embalagem para esteril ização em forma de rolo (bobina), produzida em papel
grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e polipropileno, com indicadores
impressos nas laterais das embalagens que identificam o processo de
ester ilização em vapor. Termosselável para autoclave . Rolo de 100 m de
comprimento por 30 cm de largura./SIGMA

60,35

37

60
UND Pinça Anatômica. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 16

cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

5,71

38

60
UND Pinça Backaus . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 10

cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

11,40

39

60
UND Pinça Backaus . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 13

cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

11,40

41

60
UND Pinça Cherron .Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 25 cm

de compr imento, embalada indiv idualmente em plástico, constando externamente
os dados de identificação e procedência./MUGHAL.

21,38

44

60
UND Pinça hemostática mosquito curva . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª

qualidade, medindo 9 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

10,15

47

60
UND Pinça hemostática mosquito reta . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª

qualidade, medindo 9 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

10,09

48

60

UND Pinça hemostática mosquito reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª
qualidade, medindo 12 cm de comprimento, embalada indiv idualmente em
plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./MUGHAL

10,09

50

60
UND Pinça Kelly curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14

cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

10,95

51

60
UND Pinça Kelly reta. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 14

cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando
externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

10,78

continua...

52

600
UND Porta agulha Mayo-Hegar . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,

medindo 14 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

10,00

53

60
UND Porta agulha Mayo-Hegar . Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,

medindo 17 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL

13,50

54
1.000

UND Pulseira plástica para identificação de pacientes adultos./STARMED
0,26
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67

60
UND Tesoura cirúrgica curva. Confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,

medindo 12 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL IRIS

9,00

70

60
UND Tesoura cirúrgica reta. Confecc ionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,

medindo 12 cm de comprimento, embalada individualmente em plástico,
constando externamente os dados de identificação e procedência./MUGHAL IRIS

9,00

75

72.130
PCT Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta em

tecido não tecido para uso hospitalar. Tamanho padrão. Pacote com 100
unidades./DESCARPACK

4,28

Ata: 205
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Forneced or Telefone Fax

10839 Inove Diagnostica e Terapeutica Ltda - EPP (31) 3688 6000

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valo r Unit.

8

12

UND Bóton para gastrostomia percutânea - Kit constituído por: 1 Botão em 100%
silicone; dispositivo medidor da parede abdominal; mandril para colocação;
tubos de extensão para alimentação; tubo de extensão para descompressão;
seringa de 5ml / 1 de 60ml; anilhas em silicone para ajuste. Estér il , descartável.
Deverá ser compatível com sondas de dimensões 14; 16; 18; 20; 22 e 24
Fr ./MEDICINA

290,00

11

60

UND Cateter intravenoso em polipropileno, radiopaco, introduzido por via periférica
que permite acesso venoso de longa duração. Com boa biocompatibilidade,
apiogênico, de superfície lisa, com guia deslizante no interior do cateter. Dotado
de agulha longa de paredes finas, afiadas, siliconizadas, bisel biangulado e
trifacetado, com suporte para agulha em formato anatômico, com fecho de
segurança estéril e de uso único, com conector lúmen universal na extremidade
dis tal do cateter. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com lote,
data de fabricação e validade impresso na embalagem . Calibre 14 G/DELTA
MED.

1,55

12

60

UND Cateter intravenoso em polipropileno, radiopaco, introduzido por v ia periférica
que permite acesso venoso de longa duração. Com boa biocompatibilidade,
apiogênico, de superfície lisa, com guia deslizante no interior do cateter. Dotado
de agulha longa de paredes finas, afiadas, siliconizadas, bisel biangulado e
trifacetado, com suporte para agulha em formato anatômico, com fecho de
segurança estéril e de uso único, com conector lúmen universal na extremidade
dis tal do cateter. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com lote,
data de fabricação e validade impresso na embalagem. Calibre 16 G/DELTA
MED.

1,55

57

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 16 Fr ( Freench). Caracter ís ticas: Tubo em 100% sil icone, l ivre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástricas e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com aber tura; conector em Y;
estéril ./MEDICINA

69,00

60

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 22 Fr ( Freench). Caracter ís ticas: Tubo em 100% sil icone, l ivre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástricas e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com aber tura; conector em Y;
estéril ./MEDICINA

69,00

61

06

UND Sonda de Gastrostomia para alimentação Enteral. Modelo para uso adulto.
Dimensões: 24 Fr ( Freench). Caracter ís ticas: Tubo em 100% sil icone, l ivre de
látex e pvc ; anel de fixação que controla as gotas gástricas e controla o
movimento da sonda; a sonda deverá ser marcada a cada cm. Aber tura com
tampa que assegura o fechamento; radiopaco, disco externo para proteção;
balão interno para retenção; ponta distal com aber tura; conector em Y;
estéril ./MEDICINA

69,00

Ata: 206
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do F ornecedor Telefone Fax

3739 COMERCIODE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA (41) 2102 8344

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
9

60

UND Cabo para Bisturi pequeno (para uso de lâminas nº11 e nº15). Confecc ionada em
aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 20 cm de comprimento, embalada
individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e
procedência./GOLGRAN

4,34

31

60

UND Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração", para
uso adulto. Máscara fac ial com bolsa reservatório, máscara em silicone
transparente, adaptação boca e nariz s imultaneamente, com presilha elástica e
válvula de escape, bolsa reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta
concentração de oxigênio./JGMORIYA

15,00

32

60
UND Oto-oftalmoscópio - com cabo de metal para 02 pilhas médias, uma cabeça de

otosc37ópio com 03 espéculos auriculares e uma cabeça de oftalmoscópio com
disco de 20 lentes (-25 a +40 dp); acompanha estojo para transporte./MD

700,00

Ata: 207
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

9978 PRODUTOS HOSPITALARES MEDBLANC LTDA (45) 3222 0540

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
21

36.000

PCT Compressa de gaze hidrófi la não estéri l medindo 10 x 10 cm, fechada e 20 x 40
cm aber ta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 2g por unidade,
confecc ionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras, alvejadas, pur ificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas,
amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Deve possuir dobras uniformes e
para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento. Embaladas em
pacotes com 500 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações
da NBR 13.843, sob pena de desclassificação./ MEDBLANC

21,21

22

36.000

PCT Compressa de gaze hidrófi la não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30
cm aber ta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade,
confecc ionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5
dobras, alvejadas, pur ificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas,
amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Deve possuir dobras uniformes e
para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.Embaladas em
pacotes com 500 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações
da NBR 13.843, sob pena de desclassificação./ MEDBLANC

9,88

Ata: 208
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2010 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedo r Telefone Fax

10840 CBS - Médico Científica Comércio e Representação Ltda 33472700 08000157199

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
23

108
UND Cuba rim confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, medindo 26 x 12 cm

com capacidade de 700 ml . Deve possuir superfície arredondada para facili tar o
uso e a limpeza./FAMI-ITA

18,50

continua...

Ata: 209
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedo r Telefone Fax

10841 Rava Embalagens Indústria e Comércio Ltda (83) 30481315

E-mail

Lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

15

36.000

UND Coletor para materiais pérfuro-cortantes capacidade de 20 litros. Confeccionado de
acordo com NBR 13.853, de papelão res istente com alça dupla e travamento
automático. Kit composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo r ígido
reforçado e sacola para revestimento./RAVAPACK

2,80

16

30.000

UND Coletor para materiais pérfuro-cor tantes capacidade de 3 litros. Confeccionado de
acordo com NBR 13.853, de papelão res istente com alça dupla e travamento
automático. Kit composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo r ígido
reforçado e sacola para revestimento./RAVAPACK

1,00

17

36.000

UND Coletor para materiais pérfuro-cor tantes capacidade de 7 litros. Confeccionado de
acordo com NBR 13.853, de papelão res istente com alça dupla e travamento
automático. Kit composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo r ígido
reforçado e sacola para revestimento./RAVAPACK

1,28

Ata: 210
Pregão: 396 Proc: 786
Data do Pregão:18/08/11 Validade da ATA:21/10/2011 até 21/10/2012

Cod Nome do Fornecedor Telefon e Fax

10842 Biotexti l Indústria e Comércio Ltda (47)3355 5666

E-mail

Lote Qtd Und Descrição /MARCA Valor Unit.
18

4.200

PCT Compressa cirúrgica campo operatório não estéri l tipo I medindo 23 x 25 cm,
confeccionada com fio 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela,
fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 8
gramas e com fio radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o deslizamento das
laterais e dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça
liv re contendo no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isenta de
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas,
impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam afetar seu
desempenho durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O
produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.767, sob pena de
desclassificação/BIOTEXTIL

18,80

CONTRATOS
EXTRATO DA PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 615/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula décima primeira do instrumento originá-rio, que passará ter a seguinte

redação: “A fiscalização ficará a cargo dos servidores: Gerônimo Antônio Gomes, Rogério Roth e Matheus Paulo Seghetto.”
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 249/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA TRANSPORTE, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula

quarta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 19/11/11 a 17/02/12.
CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato,  aludido na cláusula

vigésima terceira do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 16/06/12 a 14/09/12.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 183/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ZCZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLÁUSULA TERCEIRA: Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem promover a redução de meta física de R$

158.529,98 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), passando o valor global
do contrato original para R$ 864.812,66 (oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 726/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NAKAZIMA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula

quarta do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 14/08/12 a 12/12/12.
CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato,  aludido na cláusula

vigésima terceira do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 12/01/12 a 11/05/12.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 198/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes que o valor da renovação do contrato, aludida no primeiro termo aditivo, é de

R$ 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos reais), sendo o valor de R$ 72.100,00 (setenta e dois mil e cem reais)
mensais.

Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação  orçamentária n°
1602.1339200832.172/339039 – Cód. Red. 4096.

FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 618/2011
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ LTDA - CESUMAR
OBJETO: viabilizar o Estágio Curricular Supervisionado aos alunos regularmente matriculados no curso de Pedagogia, do

CEUMAR, proporcionando experiência em situações reais de aprendizagem profissional, com o fito de aperfeiçoar a formação
profissional e pessoal dos mesmos.

PRAZO: indeterminado.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 668/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES ZABEL LTDA
OBJETO: prestação de serviços de locação de máquina com respectivo operador para o desenvolvimento dos serviços de

manutenção emergencial em obras de galerias de águas pluviais e contenção de margens de arroios a serem desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

VALOR: R$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais)
PRAZO: 06 (seis) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n° 482/2011

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A. G. KIENEN & CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude da grande demanda fica aditivado em mais 20% (vinte por cento) a quantidade

referente ao item 13, constante no anexo I, do instrumento originário, que passará a ser da seguinte forma:
lote Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
13 140,0 \MP Ácido valpórico 250 ml, frasco de 100 ml/HIPOLABOR 1,80
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
PÓS-RECURSO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a análise da
Comissão Organizadora do Concurso Público nº 003/2011,

R E S O L V E
DEFERIR a condição especial solicitada pelo candidato abaixo relacionado, como Portador de Necessidades Especiais

CARGO: 204 – ASSISTENTE DE ADMINISTRÇÃO I – NÍVEL 12
NOME INSCRIÇÃO IDENTIDADE PORTADOR DE DEFICI�NCIA
Anderson Claiton de Castro 69506341 65246864 Física

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 19 de outubro de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2010  a comparecer  até  O DIA 27 DE OUTUBRO
DE 2011, 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 confirmar a aceitação da vaga.

Nome do Candidato Emprego Público Class.
André Eduardo Cunha Eletricista 4º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos  em
razão de sua aprovação no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 20 de outubro de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°603 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 201104

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2011  a comparecerem  até  O DIA 27 DE
OUTUBRO DE 2011, 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.
Sigrid Ouriques Enfermeiro Plantonista 16º

Candidata Afrodescendente
Nome Emprego Class.
Maria Aparecida da Silva Enfermeiro Plantonista 3º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos  em
razão de suas aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 20 de outubro de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a necessidade

de suprir vagas existentes no Quadro de Servidores do Município,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 004/2010  a comparecerem até  O DIA 27 DE
OUTUBRO DE 2011, 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 do Candidato Emprego Público Classificação
Ana Rosa Linhares Zelador 27º
Antonina Aparecida Pereira Silva Zelador 28º
Adriana dos Santos Zelador 29º
Renata Cristina de Oliveira Zelador 30º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo as candidata os direitos adquiridos  em
razão de suas aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 20 de outubro de 2011
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
subitem 10.2 do edital que regulamentou o Concurso Público nº 001/2011,

TORNA PÚBLICO
A Reclassificação da  candidata aprovada no Concurso Público  nº 001/2011 para o emprego público de Enfermeiro

Plantonista, que optou por transferir sua classificação para o final da lista dos aprovados.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 20 de outubro de 2011.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos

Nº DE

ORDEM NOME

DATA DE

NASCIMENTO CLASSIF ICAÇÃO RECLASSIFICAÇÃO

01 Vania das Neves Witkowski 23/08/1987 15º 92º

D I V E R S O S
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos nove dias do mês de agosto de dois mil
e onze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala
03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima segunda  reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes
os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item. 1. Aprovação da Ata da 11ª: o presidente pergunta se algum conselheiro tem alguma coisa a
acrescentar referente à ata. O conselheiro Charles fala que na linha 71 a apresentação é do Hospital Vicentino, com CNPJ
60.975.737/0030-96, o referido enviou oficio nº 0084/2011/HV/ADM ao conselho para apresentação e aprovação de aquisição
de 01 equipamento de radiologia 500mA, contemplado pela emenda parlamentar nº 24050024, proposta SICONV nº 25552/
2011 subscrita pelo deputado federal Luiz Carlos Setim no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), e na linha 75 apresentação
do Hospital São Camilo com, CNPJ 60.975.737/0063-54, enviou ofício para apreciação e aprovação dos recursos da emenda
parlamentar nro. 19670014, do deputado federal Eduardo Francisco Sciarra, proposta SICONV nro. 023285/2011, código
SICONV nro. 3600020110059, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para aquisição dos seguintes equipamentos; a) 01 (um)
Grupo de Gerador no valor de R$ 47.000,00 (quarenta mil reais), b) 01 (um) Ventilador pulmonar no valor de R$ 33.000,00 (trinta
e três mil reais), c) 01 (um) Monitor Multiparâmetro no valor de 17.000,00 (dezessete mil reais), d) 01 (um) Eletrocardiógrafo no valor
de R$3.000,00 (três mil reais) O presidente fala que não havendo mais considerações a ata foi aprovada com as duas ressalvas.
1.1 Leituras dos Ofícios enviados e recebidos pela 1º secretária  Juliana de Jesus Maciel e a 2º secretaria Rosangela Maria
Pompeu, foram recebidos  osoficio109/2011, oficio025/2011/CP/SMS, oficio CMM/ 267/201, oficio045/2011se/ces/PR e  (enviados)
oficio171/2011 CMS, oficio172/2011CMS 173/2011CMS, oficio174/2011CMS e oficio176/2011CMS,Ordem do dia 2. O presidente
coloca em votação a inversão de apresentação da pauta devido a compromisso do professor Luciano, vice reitor da UEPG, sendo
aprovado por votação, O presidente fala que será feita a apresentação dos CAS para tira duvidas dos conselheiros e para os
mesmos fazerem questionamentos, fala que os representantes dos CAS estão presentes para prestar esclarecimentos conforme
os contratos. O presidente fala para os coordenadores se apresentarem e qual a unidade que representa também os fiscais de
contratos. SENHOR Amilton representante da Universidade, Caio coordenador do CAS de Oficinas, Angelita Cordenadora do CAS
de Nova Rússia, Douglas coordenador do CAS de Uvaranas,Ana coordenadora do CAS centra,l fiscais dos contratos Arinaldo
Claudete e Adriana.O presidente fala que foi analisado os contratos e feito visitas pelos conselheiros Sergio Juliana e Giovany.
Senhor Amilton fala que tem dois contratos com a prefeitura, em media de 440consultas por  mês 180 procedimentos e atendimento
de 20 observações, diz ainda que acredita que o trabalho prestado está a contento da população e tem atendido conforme as
necessidade da população. Juliane tem consciência da situação da saúde em Ponta Grossa e o que poderia fazer para melhorar,
diz que a secretaria da o apoio necessário, fala que são 44 pessoas na equipe de apoio e 50 médicos trabalhando nos CAS.
O conselheiro Antonio Marcos Levandoski pergunta quantos médicos pediatra tem nos CAS de Uvaranas, no contrato consta
clínico geral e pediatra porque tem medico de forma esporádica, alguns estão em férias e não tem pediatra, as pessoas estão
se deslocando de suas regiões de CAS em CAS para conseguir atendimento Quer saber se é os CAS que não funcionam ou é
os PSF que não funcionam, o povo não pode ser empurrado de um CAS para outro. Douglas fala que os CAS não têm estrutura
para atender alta Complexidade e que tem que ser encaminhados para o Hospital Municipal. O conselheiro Paulo fala que tem
se tem 50 médicos quer saber quantos estão atendendo diariamente e confirmar que esta empurrologia de atendimento existe.
Angelita fala que não esta no contrato que só pode atender uma determinada área portando pode vir de qualquer região exemplo
se a pessoa esta na rodovia e precisa de atendimento será atendido em qualquer dos CAS, e existe um limite do profissional dentro
das seis consultas por hora, temos senhas separadas para atender urgência ou emergência não conseguimos atender a cidade
inteira. Senhor Hamilton fala que estamos com dificuldade de médicos no Brasil inteiro. Conselheiro Marcelo Maravieski a preocupação
e que o clínico geral não tem um preparo especifico e não passou por um PSF. O conselheiro Campagnoli  pergunta se é feita
reuniões entre os representantes dos CAS para discutir o que  realmente esta acontecendo, porque cada vez mais vamos ter um
perfil negativo dos CAS, se estamos com a rede básica que não esta suportando a demanda e os pacientes estão indo nos CAS,
os CAS tem que dar um suporte que mereça e em caso de urgência gostaria que os CAS definissem dentro das 200 consultas,
diz que está falando de urgência e não de emergência.o presidente fala que precisa se reunir os CAS a Secretaria de Saúde e
o Conselho para resolver essa situação e melhorar o atendimento.Sr Hamilton fala que esta satisfeito co a proposta do presidente
para uma reunião coletiva.A conselheira Juliana fala que esta abismada com a informação da Claudete que está sobrando
consulta nas Unidades de saúde,e que nas unidades de saúde está faltando medicamentos e porque  nos CAS tem esses
medicamentos O conselheiro Arinaldo fala que a mesma CAF que atende os CAS atende as unidades e apartir do momento que
trabalharmos em rede a credita que vai melhorar.O conselheiro Antonio Marcos Levandoski fala que tem resolver a saúde aqui
em Ponta Grossa porque o problema é local, falta gestão no município na saúde publica, não interessa o que esta acontecendo
nos outros município , foi promessa de campanha que para consultar nos CAS não precisava sair do terminal e não teria gasto
com outra passagem para voltar para casa. Senhora Dione fala que faz parte da informática e está trabalhando para implantar
o sistema integrado para melhorar o atendimento e já tem um plano piloto na Unidade de Saúde da região da Esplanada, o medico
com o sistema poderá ter acesso ao prontuário da paciente com o histórico dos tratamentos de qualquer lugar que o paciente
tenha consultado. Ordem do dia 2.1.  Apresentação de expansão das equipes de Saúde da Família. O senhor Arinaldo fala
que esta aqui por um objetivo comum, melhorar a saúde, com a ampliação da cobertura populacional a estratégia que preconiza
as ações de promoção a saúde, Os fatores de indicação para a implantação nas onze regiões, foi levado em conta às regiões
sócio econômico desfavorável, área de invasão, áreas com indicadores epidemiológicos e população de alta carência. Foi colado
em votação e aprovado por unanimidade com 14 (quatorze votos) a favor. O Dr. Edson Alves fala que todas as colocações que
foram feitas a mais sensata foi a do presidente que propôs para que todos façam uma reunião para tentar resolver o problema
da Saúde em Ponta Grossa, Dr. Edson fala que precisa de fato resolver o problema da saúde, diz que é fácil vir aqui e falar que
falta medico falta medicação nas unidades de saúde, o importante é fiscalizar e mostrar onde está o erro para nos ajudar, nos
estamos cansados de ser massacrados sem ter apoio, diz que conversou com Dr. Fuad e falou que precisam de apoio, e que nos

mostrem o caminho nos digam onde está o erro, porque é injusto dizer que as unidades não funcionam, estão sendo injustos com
o Maravieski e estão sendo injustos com outros profissionais, que fazem um bom trabalho, quando você vem aqui e generaliza
então nos aponte onde está o erro para que a gente possa corrigir diz que eles trabalham de manhã a noite na tentativa de
acertar,não é justo vir aqui e ouvir certas coisas que não condizem com a realidade , diz que precisa de apoio não adianta vir aqui
e ficar apontando sem direcionar e usar soluções que precisa. Estamos tentando corrigir, já foi bem pior nos temos mais de 40
mil consultas ao mês temos que atuar em busca de leitos nos hospitais e a Regional está aqui temos que atuar porque a Regional
não faz, alguém aqui já questionou isto dentro do conselho, precisamos do apoio do Ministério Público, apoio do Conselho
Municipal de Saúde e da comunidade porque ninguém lá é vagabundo nos precisamos de orientação e de apoio, apartir do
momento que o conselho direcionar também para esse lado é muito mais fácil, para nos exigirmos de um profissional que não está
cumprindo a parte dele, trazemos ele aqui se ele tiver coragem de vir. Isto é um desabafo, podem ter certeza que nos queremos
acertar. 3. Informe dos conselheiros. A conselheira Rosangela pergunta quem são os responsáveis pelos leitos de ponta
grossa. Conselheiro Marcos diz que o tempo de fala tem que ser igual para todos. O conselheiro Campagnoli fala que tem três
informações referente à 10ª conferencia Estadual, reunião no salão da ABO para a escolha dos trabalhadores são 9 vagas, no
dia 18/08/2011 às 10:00hs, no dia 22/08/2011 são os prestadores às 14:00hs Loca: AV Padre Anchieta Curitiba – PR, no dia
11 será os gestores  no auditório da SESA Curitiba Paraná. Fala que no dia 24, 25,26 e 27 aconteceram varias atividades em
comemoração ao dia do dentista que será no dia 25 com o apoio da ABO, CRM, Secretaria de Saúde e de Educação, Cescage
e UEPG. O conselheiro Jose dos Passos Neto informa quer não ficou satisfeito com a apresentação feita pela 3º  da terceira
Regional de Saúde e solicita que se retorne para explicar todas as atividades que a mesma realiza. Ainda, verificado o noticiário,
no Diário dos Campos do dia 28 de julho tem um artigo do prof. Sergio Luiz Gadine sobre a Conferência de Saúde e da política
de Saúde de Ponta Grossa, muito bom e que deve ser lido por todos os conselheiros. Também no mesmo dia há uma matéria de
uma mãe em busca de leites especiais para nutrição enteral e parenteral e sugere ao presidente que procure reunir os interessados
para buscar um protocolo, uma padronização para a maioria das pessoas sejam entendidas. Satisfeito O presidente convida os
conselheiros para se reunirem para analisar o regimento interno, informa que no mês que vem terá um curso de capacitação. A
reunião encerrou as 20: 45min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata da 13ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois

mil e onze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120,
sala 03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima Terceira reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes
os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item. 1. Aprovação da Ata da 12ª: o presidente pergunta se algum conselheiro tem alguma coisa a
acrescentar referente à ata. O conselheiro Antonio Marcos solicita para que seja colocado seu nome completo na s linha 47 e 77,
solicita para que seja feito algumas correções de grafia e para colocar a fala do Dr. Edson Alves e do Vice-Reitor Sr. Carlos Luciano
Vargas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O presidente fala que vai ser feito as correções e voltará para a próxima
reunião.    .1.1. Leituras dos Ofícios enviados e recebidos pela 1ª secretaria Juliana de Jesus Maciel faz a leitura dos oficio
recebidos e a 2ª secretaria Rosangela Maria Pompeu. Ordem do dia 2.:  O presidente fala referente ao convite que o CMS recebeu
da Secretaria referente as casas entregue pela PROLAR,  foi um evento muito bonito caprichado e viu que realmente nos fomos
desprezados na 9ª Conferência Municipal de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde, diz que todo o evento foi bem caprichado,
de primeira e a empresa que foi contratada para nos ajudar na Conferência Municipal de Saúde foi das piores empresas
contratadas pelo Município. Fica aqui o meu protesto como presidente do Conselho Municipal de Saúde referente à 9ª Conferencia
Municipal de Saúde. O presidente fala que vai colocar para a próxima reunião somente assuntos referente à 9ª Conferência
Municipal de Saúde. 2.0. Apresentação do Projeto Executado pela APMI/ João e Maria junto ao Hospital Infantil Prefeito
João Vargas de Oliveira. A Srª Neuza Helena Postiglione Mansani, presidente da Associação de Proteção á Maternidade e
Infância – Paulo VI (APMI João e Maria) fala que foi fundada em  três de junho de mil novecentos e sessenta e sete por uma
convocação do Dr. José Lobato da Costa e então diretor do departamento  Estadual da Criança no sentido de complementar
as ações do governo em Prol da proteção da maternidade através do amparo distantes das crianças de zero a doze anos de idade
que são clientes do Hospital Infantil Dr. Getulio Vargas que vocês lembram o nosso querido Hospitalzinho Infantil a missão da APMI
– Paulo VI   é a humanização e assistência á saúde a educação a pedagogia escolar e familiar dos personagens do Hospital João
Vargas de Oliveira (da Criança) o bem das nossas crianças encaminhando assim ao encontro dos direitos da criança. A Associação
de Proteção á Maternidade e infância – Paulo VI (APMI João e Maria) estava adormecida há muitos anos e nos circustacialmente
fomos chamadas para revitaliza – lá, foi revitalizada em dois de agosto de dois mil e dez , havia já uma proposta da própria
administração do hospital criança  em revitalizar com o nome de João e Maria no sentido daquele pessoal lá e que passa a ter
o nome João e Maria e esta gestão esta formada por um grupo de senhoras que denominamos de formigaras (formigas
trabalhadeiras) porque trabalhamos sorrindo e quando você tem olhos para crianças a vida se modifica. Nesta nova gestão nós
temos realizados programas de assistência social as mães e as crianças aos funcionários, temos lá uma lanchonete porque o
hospital tinha um espaço até interessante e não havia nada lá às vezes o acompanhante precisava tomar um cafezinho o dentinho
gostaria de uma barra de chocolate a mãezinha um suco e nada e não tinha esse serviço a não ser o que estava previsto lá pelo
governo do Município que fornece a alimentação regular então eu corremos atrás e conseguimos implantar agora temos lá uma
lanchonete funcionando e sempre com o objetivo de arrecadar fundos para as necessidades do hospital e também como o hospital
não tinha um refeitório para os funcionários um lugar pequeno onde não havia muita qualidade de vida e nós vimos a necessidade
desse refeitório um espaço lindo que estava lotado de caixas então conversando com a administração e com o prefeito para ocupar
aquele espaço que hoje nós temos lá o refeitório  funcionando bem e para que os funcionários possam fazer sua alimentação
e nós também já estamos com o projeto quase pronto de um solário para as crianças isso era outra coisa que nos preocupava
porque tinha criança saindo da enfermaria com soro talvez desejando sol ou caminhar um pouco e não tinha este espaço e nós
encontramos lá este espaço e esta quase pronto, vamos ter calçadas, jardins um parquezinho enfim este solário e espaço bastante
interessante para o nosso hospital  e nós temos buscado parcerias com a prefeitura Municipal de Ponta Grossa a Educação e
Saúde do Município da Universidade  mais principalmente da Comunidade, acho que é surpreendente pra vocês o quanto a nossa
comunidade tem este coração solidário cada porta que você bate, diz nos precisamos disso para o hospital da criança e para o
hospital da criança é na hora e não recebemos nenhum não e isso é muito importante e a creditamos da necessidade disso pelo
menos por enquanto nesse país se nós não ajudarmos é impossível, estamos com muita boa vontade de fazer isso. Temos um
projeto de pedagogia escolar que já começamos, porque é um desejo muito grande da nossa gestão que é o nosso principal
objetivo, notando observação do ambiente hospitalar se pode perceber que quase todos os problemas eram decorrentes de
processos de não educação surpreendente pra nós de funcionários de famílias de nós mesmos então as mães por exemplo a
maioria delas desconhece noção de higiene de doenças de acompanhamento de recuperação e aí isto toca muito e é isso que
nós queremos fazer e já estamos fazendo e nós seguimos o pensamento de um grande pedagogo nosso mestre que ele diz e
acredita que a criança não precisa só de pão mais ela precisa de também de rosas, estamos buscando essas rosas além do pão,
educativa e também dos funcionários que eles estavam quase que abandonados no sentido de ou sentindo a necessidade de
fosse trabalhado com eles a sensibilidade não é fácil trabalha em um hospital encarar de noite o médico os funcionários com toda
a sensibilidade a gente sabe que isso é quase impraticável, já começamos com os funcionários da recepção a porta da entrada
de um hospital é importantíssimo essa relação com o paciente então a gente já fez isso e vamos continuar com os demais
funcionários.  E o nosso desejo é tornar o serviço hospitalar de excelência contribuir com a educação das mães a sensibilidade
dos funcionários, ajudar as crianças também na aprendizagem escolar  e hospitalar e aliviar a angustia da dor e sofrimento do
internamento, é um trabalho interessante que a gente já vai começando com todas as atividades brinquedoteca, acompanhar
tarefas este trabalho que estamos iniciando é com os acadêmicos de medicina é um idéia nova que é trabalhar com conhecimento
com as mães e a nossa comunidade.  Diz que foi difícil escolher um desenho e escolheram da Carolaine Cristina Barbosa de Jesus
esta menina de nove anos ela tinha um câncer bastante raro nos órgãos genitais sofrimento porque foi levada para a Curitiba
porque não temos oncologia pediátrica, a criança pode ter uma doença mais a criança é alegria ela no estado que estava e nós
não sabíamos por que os desenhos vieram sem nomes e criança que desenha mesmo com dor ou uma doença terminal, isso é
uma coisa muito linda que nos comove e chama para cada vez mais o trabalho em relação à ponte em educação e saúde é uma
coisa que temos brigado muito onde temos conselho de saúde e conselho de educação onde muitas vezes fazem reunião
conjunta porque aqui é assim tudo separado nós ainda estamos comparti mentalizando tudo não existe saúde sem educação,
acha que isso é uma coisa forte e a Carolaine deixou a marca deixou uma sensibilidade e queremos que ela passe para a historia
com este desenho que estamos também em nosso coração e que todas as crianças possam ter esta paz mesmo doente em fase
terminal esta historia é muito linda e nos apaixonamos. Após a apresentação houve várias manifestações dos conselheiros
parabenizando o trabalho do projeto Paulo VI (APMI João e Maria). O presidente fala que devido ao tempo que foi ultrapassado
do limite solicita aos conselheiros que a apresentação da 3ª Regional de Saúde e do Projeto da Eco terapia dos Campos Gerais
que seja invertido a pauta e que a apresentação do Plano Municipal de Saúde de 2010 fique por ultimo. Os conselheiros presentes
concordam. 2.1. Apresentação do Projeto da Eco terapia dos Campos Gerais.:  Srª Mary Ster Ranzini   fala que  vão estranhar
um pouco o nome e não sabia que a outra também era Eco terapia dos Campos Gerais, diz que estão com uma relação de
documentos para mudar o nome, diz que fazem a reabilitação de pacientes usando cavalo  é um método terapêutico educacional
terapêutico como nós da área da saúde ensinando este paciente, então método terapêutico e  educacional  utilizando o cavalo
como abordagem interdisciplinar tendo profissionais junto nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar e aqui dentro é
interdisciplinar, o cavalo o paciente e o médico e a gente atua como uma equipe interdisciplinar nós conseguimos aqui em Ponta
Grossa uma chácara de sete alqueires e meio que foi emprestado por um empresário da cidade, tem quatorze cavalos crioulos.
Os coronéis que patentearam o nome da Eco terapia, tem quatro fisioterapeutas, psicóloga é importante salientar que tem que
ter o equitador sobre o cavalo que saiba caminhar, domar que saiba tudo isso, um eco terapeuta, um fisioterapeuta, um psicólogo
essa é um equipe mínima, isso que precisamos para montar a empresa. Fala que a demanda é grande e sempre esta aumentando
e já abril a primeiro Eco terapia aqui em Ponta Grossa que chama Centro de Reabilitação de Eco terapia dos Campos Gerais que
hoje atende mais de quinhentos pacientes liberados pelo SUS. 2.2. Apresentação das atribuições da 3ª Regional de Saúde:
O Diretor da 3ª Regional de Saúde Sr. Giovatan fala que representa nesta região o secretario de estado e o governador, e o
papel  é fazer  a conciliação entre o Estado e o Município. Quer convidar o presidente para montar uma comissão para que os
conselheiros façam um tur. dentro da Regional para conhecer todas as seções, divisões e principalmente na central de leitos para
sentir as dificuldades e os desafios que nós temos para marcar e desmarcar as consultas especializadas inclusive fazer o controle
de leitos, cada chefe de seção estará disponível quando os conselheiros que tenham alguma dúvida, nós estaremos de portas
abertas. O Paraná tem vinte e duas Regionais a nossa é a 3ª Regional de Saúde e faz parte de uma Macro Regional, temos um
fluxo com doze municípios Ponta Grossa e mais onze, nós somos intermediários nós recebemos as informações da SESA como SESA
recebe do Ministério da Saúde e conseqüentemente nós pegamos os desafios as dificuldades dos Municípios e levamos as
informações para a SESA e a SESA leva para o Município o nosso papel aqui é de conciliador entre a Secretaria Estadual e os
Municípios. O objetivo principal da 3ª Regional de Saúde coordenar apoiar a implantação de execuções das políticas em ações
de saúde de acordo com os princípios do SUS e o âmbito regional, promoverem permanentemente processo de e negociação
visando a garantia do acesso da prestação de serviço a população. Trazer as normativas esclarecer, as reivindicações municipais
lembrando que a nossa intenção é sempre melhorar a qualidade de saúde principalmente ao usuário e a gente tem este papel
de promover essa conciliação negociar conflitos esse é o papel da 3ª Regional. Ações Diretas: vigilância sanitária, farmácia,
ouvidoria, auditoria, transporte, controle e regulação de leitos e consultas especializadas.  Ações Indiretas: credenciamento,
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capacitação, monitoramento avaliação da SESA programas e projetos, credenciamento municipal, prestação de serviços. O
conselheiro Antonio Fogaça fala que o Sr. Giovatan perguntou na 9ª Conferencia Municipal de Saúde quem acreditava no SUS,
diz que não levantou a mão por questão de revolta porque foi atingido com enfermidades nas duas vistas (olhos) ao longo do
tempo indo e voltando de Curitiba fazendo campo visual campemetria todo esse tempo o que ocasionou perca de uma das vistas
direita, quando estava prestes a perder a vista esquerda aí foi tomado providência e operado, agora voltou o problema chamado
de lacro cistite (entupimento da via lagrimal) fui dia oito de agosto para Curitiba, foi marcado para voltar quatorze de dezembro
isso compromete a minha visão está me judiando bastante. Diz que o nosso sistema de saúde esta complicado, está complicado
por causa dos nossos governantes, não sei se a culpa é do governo Federal, Estadual ou Municipal é alguém que nos representa
e nos promete nas campanhas, dizendo que a saúde é prioridade, quando foi para o nosso prefeito Pedro Wosgrau Filho assumir
a prefeitura no dia primeiro de janeiro de dois mil e cinco ia ser operado pelo médico pelo Dr. Rogério no pronto socorro o que
aconteceu ele tirou os médicos aí ocasionou a perda da minha visão direita então infelizmente não da para acreditar mais. Gostaria
que alguém fizesse alguma coisa por isso, não adianta tapar o sol com a peneira dizendo que a saúde está boa.  O Sr. Giovatan
fala que lamenta pela perda da visão e que em nenhum momento falei que a saúde vai bem, não só no Brasil a nível Federal
Estadual e Municipal, temos que verificar o que esta acontecendo lá na base onde tudo começa, se lá começa bem a coisa vai,
tem o relato a nível Estadual um problema muito grande nas atenções básicas isso vai desencadear lá na frente na alta
complexidade. Nós não podemos perder a esperança porque o SUS não nasceu perfeito e nunca vai ser perfeito ele vai se
aperfeiçoar e quando perdemos a esperança estamos matando as nossas futuras gerações, temos sim que acreditar no SUS,
assim como temos experiências negativas temos também experiências positivas. O conselheiro Marcos Antonio Levandoski pergunta
quem é o responsável pelo Hospital Regional, primeiramente a prefeitura fez acordo com o Estado os dois fizeram acordo para
construir o hospital, construiu o hospital politicamente, o hospital não funciona, tem leito sobrando no hospital ia ter ambulância
no hospital, é do governo Estadual ou Municipal. Porque na hora de construir e fazer campanha eleitoral os dois tanto Estadual
como Municipal, é uma ambulância que tem para todos os municípios da região. A central de leitos em sua opinião essa central
de leitos é a pior coisa que existe, porque tem pacientes nossos aqui que vão para Guarapuava, Irati sendo que tem vaga no
Município, no hospital Regional no hospital Bom Jesus, hospital Vicentino e a central de leitos esperando leitos, morrendo pessoas
no pronto socorro por falta de leitos. Porque os hospitais não cedem vagas.  O ônibus que vai para Curitiba em minha opinião
o ônibus tinha que sair da prefeitura ou da princesa dos campos encaminharem para a Regional, porque este ônibus não sai do
Centro, terminal de Uvaranas, Nova Rússia. Quem é o responsável pelo cartão do SUS tem um local só para fazer o cartão do
SUS, porque esse cartão não é feito no terminal de ônibus. O Sr. Giovatan responde do hospital regional, mais vai responder,
hospital diz que foi uma vergonha eleitoreira, infelizmente foi feito uma planilha de custo foi de dezoito milhões e hoje já ultrapasso
de vinte e oito milhões e esta chegando a quase trinta milhões, claro que é uma vergonha, foi inaugurado em um momento que
não deveria ser inaugurado, não teve a participação do apoio técnico da Vigilância Estado e não foi feito relatório mais ele assumiu
um compromisso o Governador Beto Richa, o secretario Michele Caputo Neto, ele montou uma auditoria e já colocou no Ministério
Público a responsabilidade as pessoas que fizeram essa arbitrariedade.  Quando esse governo assumiu muita coisa aconteceu
lá dentro do Hospital Regional. Aumentou o numero de consultas, cirurgias e recentemente foi inaugurada doze UTI  para adultos
e daqui duas ou três semanas seja inaugurada a UTI neo natal. Montamos um cronograma para funcionamento coisa que nunca
foi feito nos governos passados. A Srª Clarice fala que uma ambulância é suficiente a equipe é um médico uma enfermeira e um
motorista. O paciente de alta complexidade tem que ir para o hospital que atenda a alta complexidade exemplo: paciente com
problemas cardíacos tem que ir para o hospital que tenha cardiologista e estrutura para o atendimento. A responsabilidade de
fazer o cartão SUS é do Município. Com relação ao ônibus o transporte dos pacientes que precisam consultar em Curitiba fora
do Município de Ponta Grossa é o Município de Ponta Grossa é o responsável por este ônibus. O conselheiro Antonio Arinaldo
da Silva fala que existe uma parceria entre a Regional e a prefeitura, diz que passa via fax, como era feito antes a pessoa chegava
lá e dizia quantos leitos tem, hoje vou de cama em cama, tem uma planilha comigo exemplo: pacientes de Ponta Grossa dos
quarentas leitos pego o nome de cada um e a onde mora, até mesmo porque trabalho no PSF, discorda do Sr. (se refere ao Sr.
Marcos) não da pessoa mais da forma que foi colocado, existem vários leitos sim como a Silvana falou. Sábado onze horas da noite
uma pessoa liga no meu celular estou com uma vizinha e a filha dela esta desesperada, esta com traumatismo e esta no pronto
socorro desde as cinco horas da tarde, foi feito o exame e precisa de um neurologista e não tem, lá vai eu ligar para o Hospital
Regional, hospital Municipal não conseguia falar nem no hospital da criança, falei com o Andre da Saúde. È emergência pra mãe
que ta lá com o filho, o meu trabalho se estende na prefeitura no período que eu estou lá, não gente dei o meu telefone porque
me comprometi com as pessoas. Desde dia sete de julho do ano passado eu vou ao hospital praticamente todos os dias, passa
no CAS de Uvaranas, comprovado através do fax que eu passo. Na Santa Casa quem faz é a Claudete e no Hospital Bom Jesus
quem faz é o Massuqueto. 2.3. Apreciação do Relatório de Gestão e 2010.  O presidente fala do Relatório do Plano de Gestão
que veio para o Conselho no dia cinco de maio de 2010 e não foi colocado para apreciação porque estávamos nos preparando
para a 9ª Conferencia Municipal de Saúde. O presidente fala antes de colocar o relatório para apreciação dos conselheiros vai
ler a resolução nº 008/2010 e que enviou para todos os conselheiros que tem email. Após a leitura da resolução nº 008/2010
houve varias manifestações dos conselheiros presentes. A resolução informa que para a aprovação do Relatório de Gestão de
2011 deve se cumprir vários itens de acordo com documento do Tribunal de Contas e do Ministério da Saúde. O presidente
pergunta quem aprova o Relatório de Gestão como esta, a favor um (01) voto, dezoito (18) não aprovam, uma (1) abstenção.
3. Informes dos Conselheiros. O presidente falou que na semana passada esteve em um CAS e tomou conhecimento que uma
pessoa se apresentou como conselheiro Municipal de saúde e queria ser atendido por primeiro a pessoa passou o nome e não
é conselheiro Municipal de Saúde, quero colocar aqui pra vocês o seguinte às visitas nos CAS ou em qualquer local vai sair daqui
do Conselho, nós vamos fazer uma declaração de quem vai para acabar, e se alguém usar o nome do CMS para se promover
em algum lugar, isso tem que acabar.  Fala que precisa de três nomes para compor a Comissão que vai chamar os CAS novamente
e realizar o que foi falado na reunião passada, os conselheiros Rosangela Maria Pompeu dos Santos, Juliana de Jesus Maciel
Jefferson Leandro Gomes Palhão e Sergio Ferreira Doszanet.  Diz que fez uma recomendação e após a lei aprovada pela câmara
à lei nº 1068 onde a prefeitura ganhou cem novos cargos novos para as unidades de saúde apoiar o usuário, esta aqui à
recomendação.  A conselheira Edna Mara fala que apareceu na mídia o cargo do secretario Municipal de Ponta Grossa e queria
saber como esta e se o CMS sabe e se vamos discutir isso nas próximas reuniões. O presidente fala que o CMS esta sabendo
na conversa que tivemos com o promotor Fuad Faraj, enquanto esta em evidencia nos não podemos se manifestar. O presidente
encerra a reunião as vinte e uma horas e cinqüenta minutos.
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Ata da 14ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos treze dias do mês de setembro de dois mil

e onze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de Novembro, nº 120, sala
03, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima quarta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Sergio
Ferreira Doszanet assumiu e procedeu à abertura dos trabalhos, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.
Partindo para primeiro Item. 1. Aprovação da Ata da 13ª: feito as ressalvas nas linhas 101, 114, 119, 156 e 184 pela conselheira
Paulina a ata foi aprovada. 1.1. Leituras dos Ofícios enviados e recebidos pela 2ª secretaria Rosangela Maria Pompeu e a
conselheira Jiovany Kissilevicz. Ordem do dia 2.:  O presidente fala sobre a solicitação que a secretaria teria enviado ao conselho
e não chegou referente ao PSF e a secretaria através do Sr. Arinaldo solicitou a possibilidade de ser mudado a apresentação
de Projeto de Cirurgia Bucomaxilo ficaria para a próxima reunião e entraria na pauta apresentação dos PFS. O conselheiro Marcelo
Maravieski sugeriu que seja incluída na pauta a apresentação do PSF. O presidente coloca em votação para que seja incluída
na pauta a apresentação do PSF, dez votos a favor e um voto contra. O presidente fala que fica incluída na pauta como 2.5.
a apresentação do PSF. O conselheiro Marcelo Maravieski sugeriu para que a partir da próxima reunião a leitura dos ofícios fosse
simplificado exemplo oficio nº tal, expedido no dia tal para tal instituição com tal tema. 2.1. Apresentação do Projeto de Cirurgia
Bucomaxilo. O Dr. Mauricio Zardo fala que é cirurgião dentista formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é
especialista em cirurgia Bucomaxilo facial, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor por Araçatuba e professor associado
da Universidade Estadual de Ponta Grossa na disciplina de cirurgia e coordenador do curso de especialização em cirurgia de
Bucomaxilo da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) de Ponta Grossa. O projeto de atendimento em Cirurgia  Bucomaxilo
Facial diz respeito ao atendimento dos traumatismos, lesões, alterações existentes na boca e nas estruturas associadas, este é
o campo de ação da cirurgia  bucomaxilo facial principalmente dos acidentados de automóvel, bicicleta, agressões e as quedas
das crianças, ocorrem nos ossos da mandíbula, nariz, maxila. Esse é campo do cirurgião dentista, não existe médicos realizando
este tipo de atendimento e o nosso projeto na verdade é uma  reedição uma vez que nós atendemos no Hospital Municipal no
inicio do governo do prefeito Joselito Canto passando pelo Péricles de Melo e passando pelo atual prefeito Pedro Wosgrau Filho,
atendemos vinte e quatro horas por dia e realizamos de quinze a vinte cirurgia ao mês de traumatismo e um atendimento em media
de duzentos e cinqüenta atendimentos ambulatoriais, excluindo os retornos, justificamos este projeto pelo alto número de
atendimentos e da necessidade deste serviço no Município. Nós temos no Hospital Municipal  um ambulatório para o atendimento
emergencial e o acompanhamento pós operatório desses clientes, a nossa proposta que este projeto seja reeditado e esta aqui
para diminuir algumas duvidas  que exista junto a este serviço. A conselheira Paulina Aparecida de Bastos fala que gostaria de
entender esse processo já vem de mais administrações, o projeto teria um prazo um compromisso de quanto tempo ele esta sendo
reabilitado ou o porquê dessa renovação. O Dr. Mauricio fala que ele foi reabilitado (se refere ao contrato) não sabe por que motivo
interno da prefeitura, nós estamos propondo uma reativação, pelo prazo de doze meses a partir da assinatura do convenio. O
conselheiro Marcelo Maravieski pergunta qual o compromisso da prefeitura e da equipe de vocês o papel de cada um nesse
convenio e como esta sendo cumprida a parte da prefeitura. O Dr. Mauricio fala que é dar assistência a comunidade Pontagrossense
e aquele Estado como um todo que a função da central de leitos nós nos tornamos uma referencia em cirurgia e traumatologia
na saúde do Estado nos só não  atendemos pacientes de Curitiba, Maringá e Londrina. O relacionamento com a prefeitura sempre
foi bom, nunca tivemos nenhum problema em todas as gestões. O vice presidente Cesar José Campagnoli fala que gostaria de
discutir a relação da importância do teu serviço na tua equipe, diz que estava conversando com o presidente Sergio Doszanet,
e se preocupa com a legalidade e a maneira como esta sendo feito. Fala que conhece o projeto há bastante tempo e o que lhe
preocupa é como vocês estão dentro do hospital hoje e que convenio, com quem  foi assinado este convenio, porque o vinculo
empregatício como você falou ele existe, só que não existe para que tenha legalidade de suporte, sabe que você trabalha com
alunos lá dentro, está legalidade do aluno lá dentro vocês dois são  profissionais da cidade são nossos mais os alunos são
passageiros, lá atrás o tempo do prefeito Jocelito Canto e do Péricles H. de Melo, foi firmado algum convenio você lembra de ter
sido firmado algum convenio da Secretaria Municipal de Saúde e da Instituição que você representa ou você esta fazendo pela
tua empresa ou você esta fazendo pela Instituição da qual nós fazemos parte. Fala que localizaram lá na gestão do prefeito
Péricles um processo, colocando justamente dados dos alunos da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), não sabe se esta
regular lá na Secretaria. O vice presidente Cesar  José Campagnoli fala que a hora que fizerem um acordo assinado com o
Secretario Municipal de Saúde com a Instituição livra a tua barra (se refere ao Dr. Mauricio). O presidente Sergio Ferreira Doszanet
fala que com o trabalho não tem o que discutir porque o Campagnoli falou o que ele iria falar, gostaria que este contrato fosse
analisado primeiro pelo CMS. 2.2. Criação de Comissão temporária de Avaliação de Comprovação das Entidades para
compor o no Conselho Municipal de Saúde: O presidente fala que precisam de no mínimo três pessoas para participar desta
Comissão: Cesar José Campagnoli, Sergio Doszanet, Juliana de Jesus Maciel, Charles Renan Aurélio, Jefferson Leandro Palhão
Gomes. 2.3. Criação de Comissão temporária para rever o Regimento Interno os art. 5º parágrafo 1º e 4º, art. 17º
parágrafo único. O presidente pergunta quem quer fazer parte desta Comissão para rever todo o regimento Interno do CMS.
Marcos Levandoski, Rosangela Maria Pompeu dos Santos, Sergio Doszanet, Eliane de Freitas e Jiovany Kissilevicz. 2.4. Avaliação

dos conselheiros da 9ª Conferência Municipal de saúde de Ponta Grossa. O presidente fala que analisando o que aconteceu
na Conferência, teve falhas e acertos o resultado final foi importante um detalhe a SMS não sabe quem foi o responsável, fala
que agora lhe interessa quem é o responsável que responde pela SMS, diz que na sua visão foi trabalhado para que a 9
Conferência Municipal de Saúde não fosse realizada, porque pedido de folders, baners e cartazes só saiu este baners aqui
porque saiu uma semana antes da Conferência e isso nós tínhamos pedido no mês de novembro de 2010. Todos os cartazes
das pré conferências nos fizemos aqui (no CMS), achamos lugar para fazer as pré conferências porque a Secretaria Municipal de
Saúde não deu sustentação do que ela tinha que dar porque era obrigação da SMS. O CMS tem duzentos mil reais do Participa
SUS que poderia usar, o CMS tem cinco mil reais para divulgação e não chegou a trezentos reais, diz que ficou indignado com
a SMS, pela atuação que teve perante a 9ª Conferência Municipal de Saúde a falha gravíssima o não comparecimento do
Secretario Municipal de Saúde Dr. Winston Antonio Bastos e do prefeito Sr. Pedro Wosgrau Filho, e não fazer a solicitação para
participar do Conselho Municipal de Saúde do quadriênio de 2012 a 2015 que houve todo aquele transtorno na Conferencia
porque é gestor. Fala da sua indignação o que a SMS fez com este CMS e com a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta
Grossa. Diz que quinze dias depois esteve em uma Conferencia do Centro de Ação Social e pedofelia promovida pela SMS e os
folders eram de primeira linha, convite em todos os cantos até no site da prefeitura tem e da 9ª Conferência Municipal de Saúde
não apareceu nada, isto é uma coisa difícil de entender, será que isto é por não querer fazer ou realmente não quer que a coisa
aconteça, o problema não é o CMS é que a população que nós tivemos nas trinta e cinco pré conferencias em Ponta Grossa,
não era para ser discutido com a população, esta falha vai ficar marcada no Município porque vou levar  para o Estado e se chegar
em Brasília vai falar a mesma coisa, porque esta muito triste com esta situação, porque é difícil você querer fazer a coisa bem feita
e foi tirado, cortado o prazer de fazer a coisa bem feito. O vice presidente Cesar Campagnoli fala em relação da parte técnica
da Conferência sabe que organizar uma Conferência não é fácil e lembra que em 1992 quando fizeram a primeira Conferencia
sozinho sem experiência nenhuma, no auditório da prefeitura quanto você (se refere a conselheira Eliane de Freitas) sofre
carregou praticamente sozinha para organizar aquela conferência. È claro que diante de todas as dificuldades que o CMS e o
Sergio tiveram entendemos o que ficou chateado pelo desrespeito daquele grupo que teve para com os demais se o horário era
definido não deveria ter terminado meio dia como os demais. Acha que para as próximas Conferencias deveria limitar o numero
das propostas. Fala que é a favor da Conferencia e até falou para o Sergio a não daqui a quatro anos, será que nós precisamos
de quatro anos para fazer uma conferencia; será que nós não temos autonomia para daqui a dois anos fazer uma pequena
conferencia, questionou este novo conselho se ele vai ficar por dois ou quatro anos, nós vamos ter que mudar o Regimento Interno
o nosso regimento interno fala em dois e tudo isso nós vamos ter que discutir. O conselheiro Marcelo Maravieski fala do sentimento
no sentido de não ter uma participação efetiva do nosso ex secretario de saúde o nosso atual prefeito porque é uma das questões
mais preocupantes do povo de Ponta Grossa, dos profissionais da saúde daqueles que trabalham com o SUS seja de nível
Estadual, Municipal ou Federal, as condições que hoje implicam as dificuldades que temos nos serviços públicos de saúde na rede
municipal de atenção a saúde, era um momento de um autoconhecimento que apresenta o profissional com o secretario de saúde,
algumas questões houve desorganização houve falhas do comprimento do nosso próprio Regimento e gostaria que conseguisse
elaborar melhor estas questões antes para que no momento soubesse se posicionar e não se deixar levar por pressões que na
verdade são questões ilusórias, porque se nós enquanto CMS legalmente estabelecido e com a representatividade que a gente
tem juntado a comunidade por lei se nós não fizermos a nossa parte é como se muito que a gente fala aqui não tem sentido
complementando a fala do Campagnoli que a gente não deixe tanto tempo sem se falar em Conferência nós temos que criar no
Município de Ponta Grossa um entendimento maior da comunidade da importância que o usuário, do profissional de saúde não
só os conselheiros mais as entidades que nós representamos, no sentido de cidadania despertar o valor do cidadão de cada um
de nós não importa a classe social ou profissional que a gente tem. O CMS dentro da prerrogativa de ser o carro chefe nesse
processo todo deveria estipular sim uma revisão pelo menos anual dos pontos que foram estudados e aprovados na 9ª Conferencia
Municipal de Saúde para que não deixasse isso só na época da Conferência e continuemos sim naquele caminho de estimularmos
sim os conselhos locais de saúde.  A conselheira Paulina de Bastos fala que completando o que os conselheiros já falaram que
o Ministério e o Estado entenderam e os próprios conselheiros e os demais que de quatro em quatro anos é muito tempo para
uma logística mais o dia a dia da Conferencia e que cada Conselho esta apta e não precisamos esperar quatro anos para fazer
uma Conferencia. Fala que na informática esta ferramenta não foi facilitada acha que isso que atrapalhou o horário do grupo
que estava tudo pronto e na hora não funcionava na tela do computador, em quantas conferencia a gente trabalhou e sempre
foi manual às vezes achamos que a informática vai melhorar e não ajudou, temos que levar no sentido que tivemos ajuda mais
houve  este problema, porque até foi colocado como é que o Plano Municipal foi para dois mil e onze a dois mil e treze e estamos
entrando com dois mil e doze e dois mil e quinze  este Plano e o Relatório vai ser reformulado com as propostas da nova Conferência
é claro que dentro dessas a gente também teve que tirar inúmeras que esta repetitiva e essa comissão já vai ser feita pra isso
para que possa levantar estas propostas de novo e para que seja cobrado pela secretaria municipal e não fique só no papel.
Pediu para que seja revisto o Regimento Interno completo e não só alguns artigos.  A conselheira Eliane de Freitas fala que desde
da lei 8142 iniciou o controle social a gente nota que existe como se fosse criado um conselho pra ser rival ao gestor e não é isso
que se pretende nem a Conferencia e o CMS não é rivalizar e sim trabalhar junto, a população não sabe da importância do CMS
da importância que teria aqui dentro lutando e que teria na Conferência Municipal de Saúde, criar como os outros conselhos um
fórum permanente de discussão dos problemas de saúde. Outra coisa que notou dentro das plenárias que foram realizadas que
chega se lá e a intenção é ter uma vaga no CMS e ter uma vaga na Conferência a entidade que maior estava representada na
plenária dos trabalhadores não participou da Conferência e não participa aqui no dia a dia e nem sabia o porquê estava lá, dentro
das plenárias que alguém fizesse uma palestra comentando o que é a saúde o que é a lei nº 8080 a nº 8142 e explicar o tipo
de gestão que é Ponta Grossa para que as pessoas saibam o que estão fazendo ali dentro. O conselheiro Carlos Marques fala
que queria colocar esta situação que o grande problema chegando à Conferência é que o gestor (a secretaria Municipal de
Saúde) não trabalhou em unir se no CMS e isso é fundamental o proveito disso que a presença do ex secretario de saúde Dr.
Winston Bastos, mais hoje fica feliz com a presença do novo secretario Dr. Edson Alves, porque é assim que tem que ser se as
coisas não somos assim nós vamos criar uma rivalidade e é isso que estava acontecendo, o CMS representado por todas as
entidades e teve um exemplo do laboratório onde todas as entidades percebiam a necessidade de permanecer o laboratório que
era auto-suficiente e derepente o gestor não queria então se criou uma situação que foram situações opostas e foi desgastante
tanto para a secretaria como para o CMS, o que esta faltando para nós é sentar em uma mesa e acertar porque é só a união
porque a gente tem beneficio de tudo isso e com a presença do novo secretario de saúde Dr. Edson Alves está aí à confirmação
de que vamos trabalhar juntos, concorda também que se deva fazer uma avaliação anual porque chegar a uma conferencia daqui
a quatro anos precisamos estar preparados para facilitar. 2.5. Apresentação do Projeto de Expansão de onze Equipes Saúde
da Família . O secretario de saúde Dr. Edson Alves fala que sempre que foi possível estará presente para acompanhar o que
se debate e o que se delibera aqui dentro CMS com relação a Conferencia em suas palavras sofreu muito e teve momentos que
ficou chateado e assume um compromisso perante este CMS, vamos fazer um breve ano que vem para tirar esta macula que ficou
e vamos fazer uma coisa que de fato repercuta bastante boa e que nós tenhamos orgulho de uma pré conferencia. O Dr. Edson
fala que em outubro vai abrir concurso publico, pelo menos mais cinco concursos públicos, e até se resolver a maneira de contratar
estes médicos efetivados por concurso publico, fala que existe uma proposta e nos temos que propor ao CMS, que se coloque
em edital que esse medico esta contratualizado até que entre o medico efetivado por concurso publico. A Drª Patrícia  fala que
gostaria de colocar para os conselheiros a possibilidade de uma contratação ao nível emergencial para suprir estas onze equipes,
com um clausula especifica onde a cada concurso que se abrir diminuiria os médicos contratados. O secretario de saúde Dr. Edson
Alves fala que antes de trazer a proposta para o CMS esteve no Ministério Público e conversou com a Promotora Drª Michele e
fez esta mesma explanação e a Drª Michele disse o seguinte “Dr. Edson o senhor tem uma portaria nº 1034 que lhe da condições
para que o senhor possa  depois de esgotada todas as possibilidades e não existindo mais maneira de você ter o acesso ao serviço
pode se terceirizar e complementar, equipes desde que bem fundamentado. com uma justificativa plena e com tempo determinado”
e a orientação foi essa.  3. Informe dos Conselheiros. O presidente fala que gostaria de passar para o Dr. Edson Alves assinar
a resolução nº 017/2011, onde foi solicitada a homologação e a publicação do “Relatório Final da 9ª Conferencia Municipal de
Saúde”. O conselheiro Antonio Fogaça de Almeida fala que gostaria de agradecer ao Dr. Edson Alves, Antonio Arinaldo e a Cléo
e dizer que foi atendido uma parte da solicitação feita pela unidade do Jardim Tarobá. O senhor Sergio Roth convida o secretario
de saúde para participa da reunião do conselho local do Jardim Esplanada no dia vinte e dois de setembro de 2011 às vinte horas
e solicita uma atenção para a unidade do Jardim Esplanada que esta um pouco abandonada. O presidente fala que dia vinte
e dois as quatorze horas teremos um ciclo de conversa (capacitação). O presidente encerra a reunião as vinte horas e oito minutos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CLYCEU CARLOS DE MACEDO
Trecho: Orlando Becher x Governador Pedro Viriato Parigot de Souza

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além
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de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Clyceu Carlos de Macedo (trecho entre as ruas Orlando

Becher e Governador Pedro Viriato Parigot de Souza) será de R$ 29.873,23 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E
TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: CLYCEU CARLOS DE MACEDO
TRECHO: ORLANDO BECHER X GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA
BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA
Trecho: Frederico Justus Sobrinho x Avenida Monteiro Lobato

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

OBRA: CLYCEU CARLOS DE MACEDO Larg: (m) 7,00

T RECHO:
ORLANDO BECHER X GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE
SOUZA Test: (m) 65,50

BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA Área: (m2) 458,50

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio- fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 151,00 R$ 3.531,89
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 68,78 R$ 617,64
esc.,carga,transp.,dep.,DT M=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 504,35 R$ 963,31

4
Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 495,18 R$ 4.610,13

5 Base em brita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 486,01 R$ 4.898,98

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 458,50 R$ 1.192,10

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 458,50 R$ 8.610,63

SUB-TOTAL R$ 24.424,68

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DT M=4 KM

m³ 6,30 76,32 R$ 480,82

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material –
DTM=10km.

m³ 12,61 74,20 R$ 935,66

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 84,80 R$ 2.430,37

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 -1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 5.448,55

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 29.873,23

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 65,15

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOT E
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro ÁREA m2

JACINTO DE ALMEIDA 5075 28 375 16 7 3,5 56

SEBASTIÃO ADEMIR DE ARAÚJO 5076 28 374 16,5 7 3,5 57,75

JOSÉ LUIZ TOBIAS PINTO 5078 28 372 17 7 3,5 59,5

JOÃO PADILHA JUNIOR 5117 22 307 16,5 7 3,5 57,75

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Governador Pedro Viriato Parigot de Souza (trecho entre

as ruas Frederico Justus Sobrinho e Av. Monteiro Lobato) será de R$ 32.829,40 (TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE
E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA
TRECHO: FREDERICO JUSTUS SOBRINHO X AV. MONTEIRO LOBATO
BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

LAURO BITTENCOURT NETO
Trecho: Lourival Gonçalves x Rosa Domingos Franco

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

OBRA: GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Larg: (m) 9,00

TRECHO: FREDERICO JUSTUS SOBRINHO X AV. MONTEIRO LOBATO Test: (m) 68,07

BAIRRO: PQ. SANT A LÚCIA Área: (m2) 612,63

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 156,14 R$ 3.652,11
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 91,89 R$ 825,17
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 673,89 R$ 1.287,13

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 661,64 R$ 6.159,87

5
Base em br ita corr ida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 649,39 R$ 6.545,85

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 612,63 R$ 1.592,84

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 612,63 R$ 11.505,19

SUB-TOTAL R$ 31.568,16

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
inc l. escavação, carga e transpor te de material –
DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia –
traço 1:4

m 28,66 0,00 R$ 0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia –
traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 2,00 R$ 721,24

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 721,24

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 32.289,40

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 52,71

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

SILVESTRE DOS SANT OS 5391 4 25 28 9 4,5 126
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de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Lauro Bittencourt Neto (trecho entre as ruas Lourival

Gonçalves e Rosa Domingos Franco) será de R$ 28.312,27 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: LAURO BITTENCOURT NETO
TRECHO: LOURIVAL GONÇALVES X ROSA DOMINGOS FRANCO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

LAURO BITTENCOURT NETO
Trecho: Manoel Martins x Sara Martins Favero

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem

OBRA: LAURO BITTENCOURT NETO Larg: (m) 7,00

T RECHO: LOURIVAL GONÇALVES X ROSA DOMINGOS FRANCO Test: (m) 74,16

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 519,10

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASF ÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 168,31 R$ 3.936,77
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 77,86 R$ 699,18
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 571,01 R$ 1.090,63

4 Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 560,63 R$ 5.219,47

5
Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 550,25 R$ 5.546,52

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 519,10 R$ 1.349,66

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 519,10 R$ 9.748,70

SUB-TOTAL R$ 27.590,93

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material –
DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 0,00 R$ 0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 2,00 R$ 721,24

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 721,24

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 28.312,17

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 54,54

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 4 62 7 3,5 217

MAURICIODE CARVALHO 84670 5 17 11 7 3,5 38,5

ELISABETE DE OLIVEIRA 84671 5 18 11 7 3,5 38,5

SIMONE CAETANO DO NASCIMENTO 84672 5 19 11 7 3,5 38,5

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

B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Lauro Bittencourt Neto (trecho entre as ruas Manoel Antonio

e Sara Martins Favero) será de R$ 29.435,50 (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: LAURO BITTENCOURT NETO
TRECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 05 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

LAURO BITTENCOURT NETO
Trecho: Sara Martins Favero x Lourival Gonçalves

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

OBRA: LAURO BITTENCOURT NETO Larg : (m) 7,00

T RECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO Test: (m) 60,64

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 424,50

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASF ÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 141,29 R$ 3.304,77
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 63,68 R$ 571,85
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 466,95 R$ 891,87

4 Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 458,46 R$ 4.268,26

5
Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 449,97 R$ 4.535,70

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 424,50 R$ 1.103,70

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 424,50 R$ 7.972,11

SUB-TOTAL R$ 22.648,16

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ aber tura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 82,80 R$ 521,64

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 85,25 R$ 1.075,00

3
Corpo de bueiro tubulardiam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 16,00 R$ 458,56

4
Corpo de bueiro tubulardiam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 57,00 R$ 3.130,44

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 6.787,34

CUSTOTOTAL DA OBRA EM R$ R$ 29.435,50

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 69,34

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro ÁREA m2

MARIA HELENA COPAS 84998 2 1 26 7 3,5 91

ROSEMERI ALVES DA CRUZ 84499 2 19 26 7 3,5 91

ASS. MORAD. CONJ. BARAUNA 84655 5 2 6 7 3,5 21
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discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Lauro Bittencourt Neto (trecho entre as ruas Sara Martins

Favero x Lourival Gonçalves) será de R$ 32.989,29 (TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E
NOVE CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: LAURO BITTENCOURT NETO
TRECHO: SARA MARTINS FAVERO X LOURIVAL GONÇALVES
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 06 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Trecho: Lauro Bittencourt Neto x final de rua

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em

OBRA: LAURO BITTENCOURT NETO Larg : (m) 7,00

TRECHO: SARA MARTINS FAVERO X LOURIVAL GONÇALVES Test: (m) 67,93

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 475,51

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENT AÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sar jeta incluindo fornecimento,

M 23,39 155,86 R$ 3.645,57transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com
argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 71,33 R$ 640,54
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 523,06 R$ 999,04

4
Sub-Base em quar tz ito britado inc l. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 513,55 R$ 4.781,15

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 504,04 R$ 5.080,72

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 475,51 R$ 1.236,33

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 475,51 R$ 8.930,08

SUB-TOTAL R$ 25.313,43

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas inc l. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 106,20 R$ 669,06

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de mater ial –
DTM=10km.

m³ 12,61 103,25 R$ 1.301,98

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia –
traço 1:4

m 28,66 118,00 R$ 3.381,88

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia –
traço 1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 6,00 R$ 2.163,72

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 7.675,86

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 32.989,29

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 69,38

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro ÁREA m2

LUIZ JOSE CHAVES 84568 03 10 13 7 3,5 45,5

AMILTON ANTONIO BRUSTOLIN 84659 05 06 11 7 3,5 38,5

EDSON GOMES SANTOS 84660 05 07 11 7 3,5 38,5

MANOEL PEDRO MARTINS 84661 05 08 11 7 3,5 38,5

LEANDRO RUTZ DO CORNO 84664 05 11 11 7 3,5 38,5

observância aos requisitos a seguir relacionados.
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira (trecho entre as ruas

Lauro Bittencourt Neto x final de rua) será de R$ 13.327,48 (TREZE MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E
OITO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
TRECHO: LAURO BITTENCOURT NETO X FINAL DE RUA
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 07 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Trecho: Lourival Gonçalves x Lauro Bittencourt Neto

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA

OBRA: MANOEL ANT ONIO MARTINS DE OLIVEIRA Larg : (m) 7,00

TRECHO: LAURO BITTENCOURT NETO X FINAL DE RUA Test: (m) 25,00

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 175,00

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IT EM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT . CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 70,00 R$ 1.637,30
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 26,25 R$ 235,73
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 192,50 R$ 367,68

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transpor te, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 189,00 R$ 1.759,59

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 185,50 R$ 1.869,84

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 175,00 R$ 455,00

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 175,00 R$ 3.286,50

SUB-TOTAL R$ 9.611,64

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas inc l. escavação, carga
e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 45,12 R$ 284,26

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 12,61 46,50 R$ 586,37

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 8,00 R$ 229,28

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 31,60 R$ 1.735,47

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 2,00 R$ 721,24

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 3.715,84

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 13.327,48

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 76,16

PROPRIETÁRIO CTM Q UADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

ILZA BUENO 84654 5 1 25 7 3,5 87,5

ANTONIO THOMAZ 84508 1 1 12,7 7 3,5 44,45
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A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável
pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira (trecho entre as ruas

Lourival Gonçalves x Lauro Bittencourt Neto) será de R$ 68.675,82 (SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO
REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
TRECHO: LOURIVAL GONÇALVES X LAURO BITTENCOURT NETO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 08 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Trecho: Lourival Gonçalves x Sara Martins Favero

PROCESSO Nº 2520401/2011

OBRA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA Larg: (m) 7,00

TRECHO: LOURIVAL GONÇALVES X LAURO BITT ENCOURT NETO Test: (m) 157,50

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 1.102,50

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLT ICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 335,00 R$ 7.835,65
transpor te, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 165,38 R$ 1.485,11
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 1.212,75 R$ 2.316,35

4
Sub-Base em quartzito britado incl. T ransporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm m² 9,31 1.190,70 R$ 11.085,42

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 1.168,65 R$ 11.779,99

6 Impr imação com CM 30. m² 2,60 1.102,50 R$ 2.866,50

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 1.102,50 R$ 20.704,95

SUB-TOTAL R$ 58.073,97

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação, carga
e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 149,94 R$ 944,62

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
inc l. escavação, carga e transpor te de material – DT M=10km.

m³ 12,61 145,78 R$ 1.838,29

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 166,60 R$ 4.774,76

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 8,00 R$ 2.884,96

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 10.601,85

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 68.675,82

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 62,29

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro ÁREA m2

CLAINTON JOSÉ DA SILVA 84643 14 21 14 7 3,5 49

CELSO L. FERREIRA ANDRADE 84642 14 20 11,90 7 3,5 41,65

MARCELO CEPELUSKI 84641 14 19 11,90 7 3,5 41,65

ANTONIO C. DO NASCIMENTO 84639 14 17 11,90 7 3,5 41,65

SALVANI ALVES DOS SANTOS 84634 14 12 11,90 7 3,5 41,65

ASSOC. DE MORADORES CONJ. RES.
BARAÚNA

84653 14 10 19 7 3,5 66,50

DAVID MIGUEL DA SILVA 84716 15 1 14 7 3,5 49

JONAS ST REMEL JUNIOR 84713 15 4 11 7 3,5 38,5

NEREU NICOLAU ROIKO 84712 15 5 11 7 3,5 38,5

ADEMIR NATAL PEREIRA 84702 15 15 11 7 3,5 38,5

JOSE VALDEVIR GROKORRISKI 84701 15 16 11 7 3,5 38,5

Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso
de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira (trecho entre as ruas

Lourival Gonçalves x Sara Martins Favero) será de R$ 23.972,72 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
TRECHO: LOURIVAL GONÇALVES X SARA MARTINS FAVERO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

OBRA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA Larg: (m) 7,00

T RECHO: LOURIVAL GONÇALVES X SARA MARTINS FAVERO Test: (m) 61,30

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 429,10

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT . QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASF ÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 142,60 R$ 3.335,41
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 64,37 R$ 578,04
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 472,01 R$ 901,54

4 Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 463,43 R$ 4.314,53

5
Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 454,85 R$ 4.584,89

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 429,10 R$ 1.115,66

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 429,10 R$ 8.058,50

SUB-TOTAL R$ 22.888,57

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de ter ra p/ abertura de valas incl. escavação, carga
e transp.,dep.,DT M=4 KM m³ 6,30 7,20 R$ 45,36

2 Reater ro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 7,00 R$ 88,27

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 8,00 R$ 229,28

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 2,00 R$ 721,24

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 1.084,15

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 23.972,72

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 55,87

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

ELIO SOUZA DE OLIVEIRA 84627 9 19 11 7 3,5 38,5

REGINALDO DA SILVA 84628 9 20 11 7 3,5 38,5

VIVIANE ANAIR RUTHZ 84629 9 21 11 7 3,5 38,5

MARIA GLACI RODRIGUES 84630 9 22 11 7 3,5 38,5

JAIRO RODRIGUES 84631 9 23 11 7 3,5 38,5

LINEI DE FATIMA BOENO 84632 9 24 11 7 3,5 38,5

EDELMIR DIAS BATISTA 84633 9 25 14 7 3,5 49

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 84608 7 21 30,8 7 3,5 107,8

MARLENE MORAIS MOTA 84607 7 20 30,8 7 3,5 107,8
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 09 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Trecho: Manoel Antonio x Sara Martins Favero

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira (trecho entre as ruas

Manoel Antonio x Sara Martins Favero) será de R$ 24.241,76 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E
SETENTA E SEIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
TRECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 10 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

OBRA: MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA Larg: (m) 7,00

TRECHO: MANOEL ANTONIO X SARA MARTINS FAVERO Test : (m) 65,00

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 455,00

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 150,00 R$ 3.508,50
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 68,25 R$ 612,89
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 500,50 R$ 955,96

4
Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 491,40 R$ 4.574,93

5 Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 482,30 R$ 4.861,58

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 455,00 R$ 1.183,00

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 455,00 R$ 8.544,90

SUB-TOTAL R$ 24.241,76

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas inc l. escavação, carga
e transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 0,00 R$ 0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 0,00 R$ 0,00

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 0,00

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 24.241,76

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 53,28

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 84520 08 17 37 7 3,5 129,5

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 84545 08 16 30,80 7 3,5 107,8

Trecho: Rosa Domingos franco x Lauro Bittencourt Neto
PROCESSO Nº 2520401/2011

Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso
de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira (trecho entre as ruas

Rosa Domingos Franco e Lauro Bittencourt Neto) será de R$ 44.665,18 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA
E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA:       MANOEL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
TRECHO: ROSA DOMINGOS FRANCO X LAURO BITTENCOURT NETO
BAIRRO:  BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.

Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

OBRA: MANOEL ANTONIO MART INS DE OLIVEIRA Larg: (m) 7,00

T RECHO: ROSA DOMINGOS FRANCO X LAUROBITTENCOURT NET O Test: (m) 97,60

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 683,20

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁL TICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 215,20 R$ 5.033,53
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 102,48 R$ 920,27
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 751,52 R$ 1.435,40

4 Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 737,86 R$ 6.869,48

5
Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 724,19 R$ 7.299,84

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 683,20 R$ 1.776,32

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 683,20 R$ 12.830,50

SUB-TOTAL R$ 36.165,34

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ aber tura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 119,39 R$ 752,16

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 116,08 R$ 1.463,77

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 132,65 R$ 3.801,75

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 6,00 R$ 2.163,72

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 2,00 R$ 318,44

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 8.499,84

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 44.665,18

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 65,38

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

GEISON CARLOS DERKOSKI 84507 02 07 25 7 3,5 87,50

CARLOS H. DE OLIVEIRA 84493 02 06 11,70 7 3,5 40,95

OLINDA DIHE 84494 02 05 11,50 7 3,5 40,25

PAULO SÉRGIO RAMOS 84519 01 12 14 7 3,5 49

SIRLEI LEMES PONTES 84517 01 10 11 7 3,5 38,50

LUIZ ANTONIO S. DE OLIVEIRA 84514 01 07 11 7 3,5 38,50.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 11 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ORLANDO BECHER
Trecho: Lourival Guedes x José Garcia Gonçalves

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Orlando Becher (trecho entre as ruas Lourival Guedes e

José Garcia Gonçalves) será de R$ 105.565,23 (CENTO E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E
TRES CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ORLANDO BECHER
TRECHO: LOURIVAL GUEDES X JOSÉ GARCIA GONÇALVES
BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.

6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente à obra.

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.

Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

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

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

OBRA: ORLANDO BECHER Larg: (m) 7,00

TRECHO: LOURIVAL GUEDES X JOSÉ GARCIA GONÇALVES Test: (m) 253,00

BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA Área: (m2) 1.771,00

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 526,00 R$ 12.303,14
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 265,65 R$ 2.385,54
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 1.948,10 R$ 3.720,87

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 1.912,68 R$ 17.807,05

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 1.877,26 R$ 18.922,78

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 1.771,00 R$ 4.604,60

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 1.771,00 R$ 33.259,38

SUB-TOTAL R$ 93.003,36

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de ter ra p/ abertura de valas inc l. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 171,36 R$ 1.079,57

2 Reater ro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 166,60 R$ 2.100,83

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 190,40 R$ 5.456,86

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 10,00 R$ 3.606,20

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 2,00 R$ 318,44

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 12.561,90

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 105.565,26

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 59,61

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

COELGE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

103100 18 01 26 7 3,5 91

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA INS. IMOB. 0084.4653.0359 18 7 3,5 63

COELGE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

103101 18 03 12 7 3,5 42

EMERSON L.A.MEIRA 103104 1 6 12 7 3,5 42

WILSON ROCHA 05020 33 460 14 7 3,5 49

GILBERTO J. SANTANA DA R. 106944 33 457 14 7 3,5 49

GILBERTO J. SANTANA DA R. 05024 33 456 14 7 3,5 49

LOURIVAL DE OLIVEIRA GUEDES
JUNIOR 05027 33 447 28 7 3,5 98

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA INS. IMOB.0084.4663.0370 19,1 7 3,5 66,85

IVANISE CRISTINA DELLI 1031250 14 14 12 7 3,5 42

LEANDRA FERREIRA 1031230 14 16 15 7 3,5 52,5

NADIULA M. DA SILVA 5065 34 472 20 7 3,5 70

MARIA DE LOURDES SANTOS 5066 34 470 14 7 3,5 49

ZILDA SANTANA DA SILVA 5065 34 469 14 7 3,5 49

HENRIQUE HOHMANN 5064 34 468 14 7 3,5 49

OSCAR GALETO DA SILVA 81156 34 463 36 7 3,5 126

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 12 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

PAULO KLOTH
Trecho: Av. Charles Louiz Jean Renaud x Chafic Azim

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Paulo Kloth (trecho entre as ruas Av. Charles Louiz Jean

Renaud x Chafic Azim) será de R$ 29.734,05 (VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINCO
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

OBRA: PAULO KLOTH Larg: (m) 7,00

TRECHO: AV. CHARLES LOUIZ JEAN RENAUD X CHAFIC AZIM Test : (m) 66,20

BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA Área: (m2) 463,40

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IT EM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASF ÁLTICA – CBUQ

1
Meio- fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 152,40 R$ 3.564,64
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 69,51 R$ 624,20
esc.,carga,transp.,dep.,DT M=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 509,74 R$ 973,60

4
Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 500,47 R$ 4.659,38

5 Base em brita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm

m² 10,08 491,20 R$ 4.951,30

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 463,40 R$ 1.204,84

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 463,40 R$ 8.702,65

SUB-TOTAL R$ 24.680,61

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ aber tura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 6,30 71,64 R$ 451,33

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km. m³ 12,61 69,65 R$ 878,29

3
Corpo de bueiro tubulardiam. 0,40 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 79,60 R$ 2.281,34

4
Corpo de bueiro tubulardiam. 0,60 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBT OTAL R$ 5.053,44

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 29.734,05

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 64,16
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5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: PAULO KLOTH
TRECHO: AV. CHARLES LOUIZ JEAN RENAUD X CHAFIC AZIM
BAIRRO: PQ. SANTA LÚCIA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 13 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

ROSA DOMINGOS FRANCO
Trecho: Lourival Gonçalves x Lauro Bittencourt Neto

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rosa Domingos Franco (trecho entre as ruas Lourival Gonçalves

e Lauro Bittencourt Neto) será de R$ 18.306,35 (DEZOITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante

PROPRIET ÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA
metro

CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro

ÁREA m2

LILIANE SILMIENIACO 5195 24 326 16,5 7 3,5 57,75

CASA DOS PNEUS S/A 5207 18 253 32,5 7 3,5 113,75

CASA DOS PNEUS S/A 5205 18 252 16 7 3,5 56

OBRA: ROSA DOMINGOS FRANCO Larg : (m) 7,00

T RECHO: L OURIVAL GONÇALVES X LAURO BITTENCOURT NETO Test: (m) 46,80

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 327,60

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁL TICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 23,39 113,60 R$ 2.657,10
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 8,98 49,14 R$ 441,28
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,91 360,36 R$ 688,29

4 Sub-Base em quartzito br itado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 353,81 R$ 3.293,97

5
Base em br ita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl. transp.
e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 347,26 R$ 3.500,38

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 327,60 R$ 851,76

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 327,60 R$ 6.152,33

SUB-TOTAL R$ 17.585,11

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de ter ra p/ abertura de valas inc l. escavação, carga
e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 0,00 R$ 0,00

2 Reater ro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 12,61 0,00 R$ 0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 0,00 R$ 0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 2,00 R$ 721,24

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 721,24

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 18.306,35

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 55,88

publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ROSA DOMINGOS FRANCO
TRECHO: LOURIVAL GONÇALVES X LAURO BITTENCOURT NETO
BAIRRO: BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 14 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

SARA MARTINS FAVERO
Trecho: Rosa Domingos Franco x Lauro Bittencourt Neto

PROCESSO Nº 2520401/2011
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Sara Martins Favero (trecho entre as ruas Rosa Domingos

Franco e Lauro Bittencourt Neto) será de R$ 35.931,94 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA
E QUATRO CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro

CAIXA DA
RUA
metro

PISTA
metro ÁREA m2

ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA 84552 6 01 26 7 3,5 91

JORGE PAULO FERREIRAA 84553 6 18 26 7 3,5 91

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 4 41,5 7 3,5 145,25

OBRA: SARA MARTINS FAVERO L arg: (m) 7,00

TRECHO: ROSA DOMINGOS FRANCO X LAURO BITTENCOURT NETO T est: (m) 84,00

BAIRRO: BARAÚNA Área: (m2) 588,00

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 23,39 188,00 R$ 4.397,32
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de mater ial de 1 cat. Inc luindo

m³ 8,98 88,20 R$ 792,04
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regular ização e compactação sub- leito m² 1,91 646,80 R$ 1.235,39

4 Sub-Base em quartzito britado inc l. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 9,31 635,04 R$ 5.912,22

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 10,08 623,28 R$ 6.282,66

6 Imprimação com CM 30. m² 2,60 588,00 R$ 1.528,80

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 18,78 588,00 R$ 11.042,64

SUB-TOTAL R$ 31.191,07

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 6,30 62,28 R$ 392,36

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
inc l. escavação, carga e transpor te de material – DT M=10km.

m³ 12,61 60,55 R$ 763,54

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 28,66 69,20 R$ 1.983,27

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 54,92 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 360,62 4,00 R$ 1.442,48

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 279,11 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 159,22 1,00 R$ 159,22

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 361,26 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 279,11 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 4.740,87

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 35.931,94

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 61,11
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publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA:       SARA MARTINS FAVERO
TRECHO: ROSA DOMINGOS FRANCO X LAURO BITTENCOURT NETO
BAIRRO:  BARAÚNA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 21 de Outubro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção ao contido no processo nº 3560138/
2009 de 22/12/2009.

RETIFICA
O EDITAL QQCM N.º56-03/2010, relativo à obra pública de pavimentação conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 56-03/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Rua André de Geus x Rua Domingos Ferreira Pinto

PROCESSO Nº 3560138/2009
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Centenário do Sul (trecho entre as ruas André de Geus

e Domingos Ferreira Pinto) será de R$ 25.938,09 (VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVE
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE
TESTADA

metro
CAIXA DA
RUA metro

PISTA
metro ÁREA m2

ALTAIR SOARES 84574 3 4 25 7 3,5 87,5

AGASSIZ MEDEIROS KNOR 84566 3 1 34 7 3,5 119

IRAIDE PEDRO DE LARA 84504 2 10 25 7 3,5 87,5

ILDO ROSSI 84502 2 12 11,60 7 3,5 40,6

OBRA: RUA CENTENÁRIO DO SUL Larg: (m) 7,00

TRECHO: RUA ANDRÉ DE GEUS X RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO Test: (m) 64,00

BAIRRO: VIL A IZABEL Área: (m2) 448,00

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio- fio de concreto com sarjeta inc luindo fornecimento,

M 18,71 148,00 R$ 2.769,08
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 7,18 67,20 R$ 482,50
esc.,carga,transp.,dep.,DT M=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,53 492,80 R$ 753,98

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transpor te, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 7,10 483,84 R$ 3.435,26

5
Base em brita cor rida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 7,80 474,88 R$ 3.704,06

6 Imprimação com CM 30. m² 2,08 465,92 R$ 969,11

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 15,02 456,96 R$ 6.863,54

SUB-TOTAL R$ 18.977,53

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de ter ra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 5,25 106,80 R$ 560,70

2 Reater ro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 10,51 110,25 R$ 1.158,73

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 23,88 16,00 R$ 382,08

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 45,77 77,00 R$ 3.524,29

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 300,52 4,00 R$ 1.202,08

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 232,59 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 132,68 1,00 R$ 132,68

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 301,05 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 232,59 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 6.960,56

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 25.938,09

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 57,90

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO: RUA ANDRÉ DE GEUS X RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO
BAIRRO: VILA IZABEL
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 23 de Fevereiro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção ao contido no processo nº 3560138/
2009 de 22/12/2009.

RETIFICA
O EDITAL QQCM N.º56-06/2010, relativo à obra pública de pavimentação conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º56-06/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA CENTENÁRIO DO SUL
Trecho: Rua João Rabelo Coutinho x final de rua

PROCESSO Nº3560138/2009
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Centenário do Sul (trecho entre a rua João Rabelo Coutinho

e o final da rua) será de R$ 21.189,29 (VINTE E UM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
MUNICIPIO DE PONTA G ROSSA 96326 32/A 50,00 7,00 3,50 175,00
LUIS GUTOCK 9647 30 01 12,80 7,00 3,50 44,80
CELIA KUSTER 9644 30 03 12,80 7,00 3,50 44,80
JOÃO PINTO DA SILVA 9643 30 04 12,80 7,00 3,50 44,80

OBRA: RUA CENTENÁRIO DO SUL Larg : (m) 7,00

TRECHO: RUA JOÃORABELO COUTINHO X FINAL DE RUA Test: (m) 50,00

BAIRRO: VILA IZABEL Área: (m2) 350,00

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sar jeta incluindo fornecimento,

M 18,71 120,00 R$ 2.245,20
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 7,18 52,50 R$ 376,95
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,53 385,00 R$ 589,05

4 Sub-Base em quartz ito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 7,10 378,00 R$ 2.683,80

5
Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) incl.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 7,80 371,00 R$ 2.893,80

6 Imprimação com CM 30. m² 2,08 364,00 R$ 757,12

7 Revestimento asfáltico em CBUQespessura min 4 cm. m² 15,02 357,00 R$ 5.362,14

SUB-TOTAL R$ 14.908,06

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escavação,
carga e transp.,dep.,DT M=4 KM m³ 5,25 91,20 R$ 478,80

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 10,51 94,00 R$ 987,94

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 23,88 16,00 R$ 382,08

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - inc l. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 45,77 64,00 R$ 2.929,28

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 300,52 4,00 R$ 1.202,08

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 232,59 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 132,68 0,00 R$ 0,00

8 Ala de saída tipo 40/60 -1 un 301,05 1,00 R$ 301,05

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 232,59 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 6.281,23

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 21.189,29

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 60,54
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA CENTENÁRIO DO SUL
TRECHO: RUA JOÃO RABELO COUTINHO X FINAL DE RUA
BAIRRO: VILA IZABEL
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 24 de Fevereiro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção ao contido no processo nº 3560138/
2009 de 22/12/2009.

RETIFICA
O EDITAL QQCM N.º56-07/2010, relativo à obra pública de pavimentação conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 56-07/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO
Trecho: Rua Centenário do Sul x Rua Jaguapitã

PROCESSO Nº 3560138/2009
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Domingos Ferreira Pinto (trecho entre as ruas Centenário

do Sul e Jaguapitã) será de R$ 40.122,28 (QUARENTA MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:

PROPRIET ÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2

JOSÉ LEODENES IGNÁCIO 105428 4 16 58,00 7,00 3,50 203,00
DIRCEU SAILES MACHADO 9592 32 01 12,80 7,00 3,50 44,80

OBRA: RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO Larg: (m) 7,00

TRECHO: RUA CENTENÁRIO DO SUL X RUA JAGUAPITÃ Test: (m) 120,20

BAIRRO: PALMEIRINHA Área: (m2) 841,40

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENT AÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 18,71 260,40 R$ 4.872,08
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 7,18 126,21 R$ 906,19
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,53 925,54 R$ 1.416,08

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 7,10 908,71 R$ 6.451,84

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm

m² 7,80 891,88 R$ 6.956,66

6 Impr imação com CM 30. m² 2,08 875,06 R$ 1.820,12

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 15,02 858,23 R$ 12.890,61

SUB-TOTAL R$ 35.313,58

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1
Movimento de terra p/ abertura de valas inc l. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 5,25 68,40 R$ 359,10

2 Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de material – DTM=10km.

m³ 10,51 66,50 R$ 698,92

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 23,88 76,00 R$ 1.814,88

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 45,77 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 300,52 6,00 R$ 1.803,12

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 232,59 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 132,68 1,00 R$ 132,68

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 301,05 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 232,59 0,00 R$ 0,00

SUBT OTAL R$ 4.808,70

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 40.122,28

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 47,69

RUA: RUA DOMINGOS FERREIRA PINTO
TRECHO: RUA CENTENÁRIO DO SUL X RUA JAGUAPITÃ
BAIRRO: PALMEIRINHA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 24 de Fevereiro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pela presente RETIFICAÇÃO de Edital, o Município de Ponta Grossa/PR, em atenção ao contido no processo nº 3560138/
2009 de 22/12/2009.

RETIFICA
O EDITAL QQCM N.º56-14/2010, relativo à obra pública de pavimentação conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º56-14/2010
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA MAURÍCIO DE NASSAU
Trecho: Rua Jaguapitã e Rua Sabaudia

PROCESSO Nº 3560138/2009
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

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

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

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

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

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

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Maurício de Nassau (trecho entre as ruas Jaguapitã e

Sabaudia) será de R$ 40.253,23 (QUARENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

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

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

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA MAURÍCIO DE NASSAU

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2

ANTONIO JACHINSKI 9636 30 20 30,00 7,00 3,50 105,00
JANE APARECIDA DA SILVA 9637 30 15 12,00 7,00 3,50 42,00

FRANCISCO MARIA PEREIRA 9638 30 14 12,00 7,00 3,50 42,00

PAULO JASYNSKI 9642 30 5 30,00 7,00 3,50 105,00
AMAURI SUTIL DE OLIVEIRA 9654 31 16 30,00 7,00 3,50 105,00

ELOAH ROCHA CORDEIRO 9670 30 1 30,00 7,00 3,50 105,00

DENIZE DE FÁTIMA MOREIRA 9639 30 13 12,00 7,00 3,50 42,00

OBRA: RUA MAURÍCIO DE NASSAU Larg: (m) 7,00

TRECHO: RUA JAGUAPITÃ X SABAUDIA Test: (m) 120,00

BAIRRO: PALMEIRINHA Área: (m2) 840,00

DESCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO

PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento,

M 18,71 260,00 R$ 4.864,60
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 7,18 126,00 R$ 904,68
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 1,53 924,00 R$ 1.413,72

4
Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espalhamento e
compactação, Esp = 5 cm

m² 7,10 907,20 R$ 6.441,12

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) inc l.
transp. e compactação. Esp. min = 10cm

m² 7,80 890,40 R$ 6.945,12

6 Impr imação com CM 30. m² 2,08 873,60 R$ 1.817,09

7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 15,02 856,80 R$ 12.869,14

SUB-T OTAL R$ 35.255,47

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas inc l. escavação,
carga e transp.,dep.,DTM=4 KM

m³ 5,25 72,90 R$ 382,73

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. –
incl. escavação, carga e transporte de mater ial – DTM=10km.

m³ 10,51 70,88 R$ 744,95

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 23,88 81,00 R$ 1.934,28

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm - incl. transporte,
assentamento e rejunte com carga de cimento e areia – traço
1:4

m 45,77 0,00 R$ 0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 300,52 6,00 R$ 1.803,12

6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 232,59 0,00 R$ 0,00

7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 132,68 1,00 R$ 132,68

8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 301,05 0,00 R$ 0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 232,59 0,00 R$ 0,00

SUBTOTAL R$ 4.997,76

CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$ R$ 40.253,23

CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO EM R$ 47,92
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TRECHO: RUA JAGUAPITÃ X SABAUDIA
BAIRRO: PALMEIRINHA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

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

agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

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

Ponta Grossa/PR, 25 de fevereiro de 2010.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

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

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA metro CAIXA DA RUA metro PISTA metro ÁREA m2
IRACI SOARES 9858 13 A 12,00 7,00 3,50 42,00
DANIEL JOSÉ FURMARN 9861 13 03 12,00 7,00 3,50 42,00

EST ANISLAVA APARECIDA RAMOS 9862 13 01 12,00 7,00 3,50 42,00

CARLOS MANUEL M DE MORAIS 9866 13 08 12,00 7,00 3,50 42,00
MEILI S A LACORANI 9867 13 09 12,00 7,00 3,50 42,00

ARIZE CARNEIRO LEMES 9868 13 10 12,00 7,00 3,50 42,00

ANTONIO DA SILVA 9880 05 02 12,00 7,00 3,50 42,00
NEUZA DE FÁTIMA DA SILVA 130602 05 04 12,00 7,00 3,50 42,00

AMADEU DE JESUS DOS SANTOS 9876 05 06 12,00 7,00 3,50 42,00

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 9875 05 07 12,00 7,00 3,50 42,00

FRANCISCO DANCHURA 9873 05 08 12,00 7,00 3,50 42,00

JOSÉ KORWOWSKI 9872 05 09 12,00 7,00 3,50 42,00

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 045/2011

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

R E S O L V E
Designar, a partir desta data, MARCOS VINICIOS ZUBER, CIRG nº 5.108.882-4/Pr, para exercer o emprego público em

comissão de Chefe do Setor de Compras e Suprimentos, atribuindo-lhe o nível cc 7, ficando dispensado do emprego público em
comissão de Assessor de Gabinete II junto a Presidência.

Ponta Grossa, em 20 de outubro de 2011.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER       Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
      Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
         Segunda-Secretária   Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 046/2011

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,

Considerando os termos do Decreto Municipal nº 5.527 de 19/10/2011;
R E S O L V E

Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Executiva, será facultativo o ponto
nas repartições da Câmara Municipal no dia 28 de outubro de 2011, em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Ponta Grossa, em 20 de outubro de 2011.

Vereador MAURÍCIO SILVA
Presidente

Vereador JULIO KULLER       Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
      Vice-Presidente Primeiro-Secretário

Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
         Segunda-Secretária   Terceiro-Secretário

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

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 31 de outubro de 2011, às 14:00 horas nas dependências da AMTT,
sito a Rua: Dr. Colares, 750 para a etapa DA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL, conforme edital.

CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
VALDIRENE DE FATIMA MEDINA 48
LUCIANO TEIXEIRA FERREIRA 49
JOAO RODRIGO PONTES 50

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, 20 de outubro de 2011.

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2011

Considerando o protocolado nº 2910359/2011, a AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve
SUSPENDER o Pregão Presencial nº 052/2011 – tendo como objeto o fornecimento de Pedra Brita 4A, para revisão do edital.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2011.

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

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA S/A
CNPJ: 03.406.339/0001-80

Av. Visconde de Taunay, nº 950, Centro – Anexo ao prédio da Prefeitura Municipal Fone/Fax: 42- 3222-1811
Ponta Grossa – PR
www.afepon.com.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2011

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 52/2011
A AFEPON – Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa S/A, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Data: 04/11/2011 (sexta-feira)
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Horário: 14:00 horas na sede social da AFEPON, Av. Visconde de Taunay, nº 950, Centro – Anexo ao prédio da Prefeitura

Municipal.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, com equipe de empreiteira (homologada pela COPEL para
construção de rede por particulares) para permanecer de plantão no Centro de Eventos de Ponta Grossa no período da 22ª
München Fest de 25/11 a 27/11 e de 29/11 a 04/12 de 2011, das 18 às 05:00, conforme especificações constantes no termo
de referência, anexo I do edital de licitação.

Valor Total Máximo: R$ 9.775,00 (nove mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos, poderão ser obtidos junto a Comissão de Permanente de
Licitação, na sede da AFEPON, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, pelo telefone
(42) 3222-1811 ou ainda pelo Site: www.afepon.com.br.

Ponta Grossa, 20 de outubro de 2011.

Calixto Abrão Miguel Ajuz
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE nº. 01/2011
Contrato nº 02/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: IMB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

OBJETO: Extrusora de perfis de concreto, modelo IMB 900 G Master, equipada com motor Agrale M93 a diesel 14 cv, com
sistema de partida elétrica e partida auxiliar manual retrátil, bateria 12 v, direção manual, redutor de velocidade 1:40, autopropelida
(propulsão dotada de pistão vibratório extrusor), montada  sobre chassis monobloco em aço  com  acabamento em pintura
industrial, acoplada a uma forma com perfil definido pelo Depto. de Engenharia da CPS

VALOR: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Entrada, 30 e 60 dias

DATA DO CONTRATO: 17/02/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 02/2011
Contrato nº 05/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: JOÃO ERMERSON LAMOGLIA ME

OBJETO: Aquisição de 4.000 sacos de Cimento CP V ARI (SC 40 KG)

VALOR: R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 04/03/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 03/2011
Contrato nº 08/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: BURGARDT COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL E DE SEGURANÇA LTDA

OBJETO: 80 (oitenta) cones de sinalização marca Plasticor

VALOR: R$ 1.544,00 (Um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 22/03/2011

Contrato nº 09/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: R C SANTI & CIA LTDA

OBJETO: 140 (cento e quarenta) pares de botina de segurança marca Kadesh, modelo CA 18227; 20 (vinte) pares de bota
de segurança impermeável marca Zuquibras, modelo CA 19048; e 100 (cem) bloqueadores solar com FPS 30 marca Venis

VALOR: R$ 5.965,00 (Cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 22/03/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 04/2011
Contrato nº 10/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: TANIA MARA PINHEIRO ME

OBJETO: 220 (duzentos e vinte) camisetas de uniforme confeccionadas em poliviscose com estampas serigrafadas da
logomarca da Companhia Pontagrossense de Serviços na parte do peitoral e nas costas, com material retrorrefletivo em conjunto
com material fluorescente na cor laranja, seguindo as especificações da norma NBR 15292 para um conjunto de vestuário classe
3, conforme modelo disponível na sede da CPS que deverá ser seguido no material, costuras, cor e faixas; e 100 (cem) calças
de uniforme confeccionada em brim com elástico e fechamento com botão, com 2 bolsos laterais e 1 traseiro, com material
retrorrefletivo em conjunto com material fluorescente na cor laranja, seguindo as especificações da norma NBR 15292 para um
conjunto vestuário classe 3, conforme modelo disponível na sede da CPS que deverá ser seguido no material, costuras, cor e faixas

VALOR: R$ 7.468,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais)

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 28/03/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 05/2011
Contrato nº 17/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: VALDECIR ANTONIO MARAVIESKI

OBJETO: 15.000 marmitéx, de acordo com a quantidade e locais indicados diariamente pelo departamento de engenharia
da Companhia
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VALOR: R$ 65.250,00 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 07/06/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 06/2011
Contrato nº 16/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

CONTRATADA: CALCÁRIO CALPONTA LTDA

OBJETO: 8.000 m3 (oito mil metros cúbicos) de cascalho britado, para utilização em serviços de revestimento primário,
englobando extração, britagem e carga do material.

VALOR: R$ 119.200,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato

DATA DO CONTRATO: 06/06/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 07/2011
Contrato nº 15/2011

CONTRATANTE: COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
CONTRATADA: JOÃO ERMERSON LAMOGLIA ME
OBJETO: 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) sacos de cimento CP II, com 50kg cada
VALOR: R$ 60.125,00 (SESSENTA MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS)
FORMA DE PAGAMENTO: conforme contrato
DATA DO CONTRATO: 06/06/2011

CELSO AUGUSTO SANT´ANNA
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, visando resguardar direitos, notificamos a pessoa infra relacionada, a comparecer no prazo de cinco dias,
nas dependências da PROLAR (Rua Balduíno Taques, 445 – 2º andar – Centro – Prédio do antigo Clube Guaíra), 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.

CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM CEREJEIRAS II
MARCIA DE MORAIS MARQUES

Ponta Grossa, 20 de Outubro de 2011.
HERIVELTO BENJAMIM

Diretor Presidente
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